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VOR FINANSPOLITIK 1907—1908

En Replik af L. Bramsen.

I.

EFTER en Række Finansaar med Over-

skud for Statskassen fremtraadte Stats-

regnskabet for 1908— 1909 med et effektivt

Underskud paa 10,4 Millioner. Det næste

Finansaars Regnskab viste et effektivt Under-

skud stort 39,2 Millioner, hvoraf 6 Mill.

stammede fra Bankgarantien og 2 Millioner

fra Tab ved den Sjællandske Bondestands

Sparekasse. For 1910— 1911 er der bud-

getteret et Underskud af ca. 20 Millioner og

for 1911— 1912 et Underskud af 23,7 Mil-

lioner, men det er givet, at disse 2 Aars

Statsregnskaber ville vise betydeligt større

Underskud, dels ved at man har budgetteret

for gunstigt, dels ved Tillægsbevillingslovene.

Det maa anses for overvejende sandsynligt,

at de 4 Finansaar fra 1. April 1908 til 1.

April 1912 ville bringe en samlet Underba-

lance af omkring 120 Mill. Kr. En mindre

Del af denne Sum er dækket ved Forbrug

af Statsaktiver og Resten ved Laan af for-

skellig Slags i Udlandet. For nu at kunne

forrente disse Laan og for, om muligt, for

Fremtiden at kunne bringe Balance i Statens

Husholdning, har Rigsdagen i forrige Sam-

ling vedtaget Lov om højere Stempelafgifter,

om højere Jernbanetakster og om Skat paa

Adgang til Forlystelser, og der er bebudet

Forslag til nye Indtægts- og Skattelove for

den Rigsdag, som i disse Dage træder

sammen.

For en umiddelbar Betragtning staaer det

som en Gaade, hvorledes Statens Hushold-

ning, der indtil 1908 viste et aarligt Over-

skud, fra den Tid saa fuldstændigt har

skiftet Udseende, at det vil blive overmaade

vanskeligt og nødvendiggøre store, nye Byrder

for Befolkningen, at bringe den paa Fode

igjen. — Som Bidrag til den tilsyneladende

Caades Løsning har jeg da i et lille Skrift

„Falske Forudsætninger" talmæssigt paavist,

at Toldloven med tilhørende Love, og Løn-

niugslovene have formindsket Statens Ind-

tægter og forøget dens Udgifter med over

22 Mill. Kr. i Finansaaret 1909—1910 paa

den Maade, at Toldindtægterne gave 8 Mil-

lioner mindre end forudsat, Tillægsafgiften

paa Spiritus med Undtagelse af Akvavit,

1,100,000 mindre og den nye Lov om Arve-

afgift 2,100,000 mindre, paa samme Tid

som Lonningslovene have kostet 4,400,000

mere end bevilget. Naar disse ialt 15,600,000

Kr. lægges til det Offer, der var beregnet at

skulle bringes for Tilvejebringelsen af Told-

loven og Lonningslovene, nemlig 6,500,000,

kommer vi op til over 22 Millioners Tab

for Statskassen. — Jeg har da gjort gæl-

dende, at disse to Komplekser af Love i

1908 ere blevne vedtagne af Rigsdagen

under falske Forudsætninger, og at ingen

Regjering vilde have foreslaaet og ingen

Rigsdag vedtaget Love af en saa ødelæg-

gende Beskaffenhed for Finanserne, dersom

man blot tilnærmelsesvis havde anet, hvad

Resultatet vilde blive.

Min Redegørelse har vakt Interesse Landet

over, hvad der er let forklarligt, da Sagen jo

berører enhver Skatteborger. Et stort Antal

Aviser har aftrykt Brochuren i dens Helhed,

og jeg har kunnet spore en Bestræbelse for

at behandle Spørgsmaalet om Rigsdagens

Ansvar for Aarsagerne til vor slette økono-

miske Stilling uafhængigt af Partipolitik, om
der end kan paavises et Antal Regjerings-

blade, som have forholdt deres Læsere Kund-

skab om Brochurens Indhold. Nogle Blade

have ledsaget deres Referat med kritiske Be-

mærkninger af Betydning og med enkelte

Oplysninger af Interesse; det er disse, som
jeg i nærværende Artikler har ønsket at gaa

nærmere ind paa, hver for sig.
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II

Som Redaktionsartikel har Bladet „Køben-

havn" bragt den første kritiske Anmeldelse.

Bladet har øjensynligt Forstaaelse af, at

Brochuren først og fremmest maa opfattes

som et Forsvarsskrift for Rigsdagen i de paa-

gældende, meget vigtige, finansielle Lovgiv-

ningssager, og man gør ikke nogen Ind-

sigelse imod de af mig fremførte Tal. Der-

imod retter man sin Kritik imod min Frem-

stilling af Toldlovens \'irkninger, som man

betegner som „skaanselløst ensidig", fordi

jeg ikke tager Hensyn til, at 1909— 1910

ikke var noget normalt Aar, men et Aar

med daarlige Konjunkturer. Det forekommer

mig nu, at hvis det virkelig har været Tilfældet

og har indvirket paa Toldindtægterne, saa kan

Bebrejdelsen for Ensidighed dog ikke ramme

mig, som jo kun har stillet mig den Opgave

i Brochuren at paavise, hvor fejl underrettet

Rigsdagen er blevet af Regjeringen, fordi denne

selv — midt i de daarlige Konjunkturer —
har bedømt Stillingen ganske forkert.

Forholdet er nemlig følgende: Ved Op-

havelse af Tolden paa Petroleum, paa Salt

og paa Skibe og ved 'Nedsættelse af Tolden

paa Metalvarer, Kul, Kaffe, Manufakturvarer,

Ris, Sago, Tømmer og Træ, Gummivarer,

Tjære, Asfalt, Papir, Farvevarer, Olier, Kemi-

kalier, Maskiner og Talg, / Forbindelse med

Forhøjelse af Tolden paa Tobak, Drikke-

varer, Silkevarer og Frugt, beregnedes en

Nedgang i Toldindtægterne af 7 Mill. Kr.,

nøjagtigt 7,022,000 Kr. Dette Beløb trak

Ministeren saa fra Toldindtægterne for de

sidste 12 Maaneder inden Budgettet skulde

lægges, nemlig 1. Juli 1907— 30. Juni 1908,

og budgetterede som forventet Toldindtægt

Forskjellen eller Kr. 38,17 6,000 for Finans-

aaret 1909— 1910. Ved den efterfølgende

Forelæggelse af Budgettet ved Rigsdagens

Sammentræden udtalte da Minister Neergaard,

samtidig med at han omtalte de daarlige Ud-

sigter i stærke Udtryk, ,,at det maa være

Alle klart, at vi fra Statsfinansernes Side ved

Beregningen af denne Nedgang" — de

7,022,000 Kr. — „i høj Grad have holdt

os paa den sikre Side", hvilket han for-

klarede saaledes, at der vilde blive en Mer-

indførsel paa Artikler, som havde været Gen-

stand for Toldnedsattelser, og da Nedsættelser

var det overvejende paa Toldloven, turde

man antage, „at det Overslag, vi har regnet

med, er, som allerede sagt, i høj Grad paa

den sikre Side". Senere siger han: „Vi

har budgetteret ædrueligt, og jeg føler mig

ret sikker paa, at Indtægten heller ikke vil

gaa under det budgetterede, ja paa visse

Punkter tør man endog gøre sig en rimelig

Forventning om, at den vil gaa over, saa-

ledes t. Ex. Ejendomsskylden, hvor den nye

Vurdering vil vise sin Virkning. Og noget

lignende, antager jeg, vil gælde Toldind-

tægterne".

Det fremgaar klart heraf, at Finansminister

Neergaard med Bestemthed forudsatte, at de

af ham budgetterede Kr. 38,176,000 vilde

indgaa i Finansaaret 1909— 1910 og mulig-

vis en^'^nu mere. Men naar saa Ministeren

ved Statsregnskabets Forelæggelse i Oktober

1910 meddeler, at der kun er indgaaet Kr,

30,266,000 og selv udtaler, at det var ca. 8

Millioner mindre end forudsat, saa at den

hele Nedgang altsaa blev 15 Millioner Kr. i

Forhold til Toldindtægten fra 1. Juli 1907

til 30. Juni 1908, vil „København" saa

efter disse Oplysninger fastholde, at det er

„skaanselløst ensidigt", naar jeg har ind-

registreret dette Faktum blandt de Forudsæt-

ninger, som viste sig at være falske?

Maa jeg her tilføje, at der er nogle Pro-

vinsblade, som indrømmer, at jeg vistnok

har Ret i, at Forudsætningerne for hele Fi-

nanspolitiken i 1908 har været ganske uhold-

bare og urigtige, men at de derfor ikke har

været „falske". Hertil vil jeg sige, at jeg jo

udtrykkelig har udtalt, at Regjeringen sikkert

har opstillet Forudsætningerne for de forskj el-

lige Lovforslag i god Tro, og at der for mig

ikke er Forskjel paa „urigtige" og paa
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„falske" Forudsætninger i Modsætning til

„forfalskede" — Falder jeg igjennem Isen,

fordi den imod min Forudsætning ikke kan

bære, saa har jeg begivet mig ud paa den

i en falsk Forudsætning.

III

I Brochuren har jeg paavist, at der til

Lønningsforbedringer fra 1. April 1908 for

Embedsmænd og faste Tjenestemænd ved

Statsbanerne bevilgedes Kr. 1,490,000, me-

dens Trafikminister Tli. Larsen gjentagne

Gange har udtalt, at Statsbanernes Udgift

ved den Lejlighed „med eet Slag" var

vokset med 4 Millioner Kr. foruden Ekstra-

hjælp ved løse Arbejdere, der bevilges paa

Finanslovene, hvis Lønninger som Følge af

Lønningslovene vare stegne med 700,000 Kr.

Paa en meget overlegen Maade forklarer

det „uafhængige" Blad „Riget" den mægtige

Overskridelse med, at der, siden Lønnings-

loven blev fremsat, er ansat 1741 nye faste

Embeds- og Tjenestemænd ved Statsbanerne,

og betegner mig som en daarlig Regnemester,

eftersom dog Ingen har tænkt sig, at de

efter 31. Marts 1907 engagerede Tjeneste-

mænd skulde arbejde gratis''.

Egentlig mener jeg, at jeg ikke har noget

med disse nye Funktionærer at gøre i min

Beregning ; de have da i al Fald ikke noget

med Lønningsforbedringerne i 1908 „med eet

Slag" at gøre. Men hvis jeg alligevel vil

tage dem med i Beregningen, findes den

daarlige Regnemester i „Riget" s Redaktion,

thi den Lønningsforhøjelse, som disse 1741

have nydt godt af, vil ikke kunne beregnes

til mere end Kr. 240,000. „Riget" oplyser,

at der ved Lovens Behandling fandtes 10,9 7 5

Tjenestemænd ved Statsbanerne; deres Løn-

ningsforbedring androg, som anført, Kr.

1,490,000. Det Beløb, som de 1741 senere

ansatte Tjenestemænd højst have faaet mere

i aarlig Løn, end hvis Forbedringen ikke

havde fundet Sted, kan da ikke sættes højere

end Kr. 240,000. Men lægges denne Sum

lil de bevilgede 1,490,000, faar man Kr.

1,730,000, altsaa endnu saare langt fra de

4 Millioner, saa at vi efter denne Forklaring

ere omtrent lige nær.

Men der er desuden en anden Grund for

„Riget" til ikke at glæde sig over denne,

hosAdministrationen hentede. Oplysning. Alle

vide nemlig, med hvilken Overvindelse Folke-

thingets Venstre gik til Vedtagelse af de 16

Lønningsforbedrings-Love til Beløb af godt

4 Millioner Kroners Offer for Statskassen —
disse 4 Millioner, som nu den e)ie af alle

disse Love paastaaes at have opslugt. Al-

mindelig udbredt er jo ogsaa den Anskuelse,

at Tjenestemændenes Antal her i Landet i

den sidste halve Snes Aar er vokset paa en

foruroligende Maade, at vi kort sagt er ved

at kvæles af Funktionarisme.

Og nu faa vi altsaa leveret en Statistik,

ifølge hvilken man i den Etat, der i højere

Grad end nogen anden mistænkes for at være

overtallig, i nogle faa Aar har antaget 1741

nye faste, pensionsberettigede og avancements-

berettigede Tjenestemænd, en Forøgelse af 16

nye for hver 100 gamle, nemlig fra 10,97 5

til 12,716.

Denne Forøgelse betyder en forøget Aars-

udgift — til en Begyndelse — af over

2 Millioner Kr., hvis vi regne 1200

Kr. pro persona og af over 2^/.2 Mill., hvis

vi regne 1500 Kr., en Sum, der er næsten

ligesaa stor som Statsbanernes samlede saa-

kaldte „Overskud" ifjor. Det lyder helt

æventyrligt, eftersom Banenettet jo næsten

er uforandret; men er det tilforladeligt,

synes denne Forøgelse skikket til ligefrem

at fremkalde Bestyrtelse Landet over.

I et stort Antal Piovinsblade findes en

Beretning om et Interview af Trafikminister

Th. Larsen i Anledning af det Afsnit af min

Brochure, der angaar den—ogsaa af Venstres

Ordfører i Folkethinget paatalte— uforstaaelige

Overskridelse paa flere Millioner af Lønnings-

forhøjelser i den ham underlagte Jernbaneetat.

Uagtet Ministeren selv paa Rigsdagen har be-
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klaget de urigtige Forudsætninger, siges det

dog i denne Beretning, at han har svaret

dem, der interviewede ham, ordret saaledes

:

„I Realiteten bygger Piecen paa mindre end

Intet". Naturligvis er jeg noget nedbøjet

over, at en Mand i en saa fremragende

Stilling tillægger mit Arbejde en Værdi, der

vel ikke godt kunde angives ringere. Men

en forøget Lønningsudgift i nogle faa Aar af

2 eller 2^9 Million Kr., maa dog ogsaa for

Ministeren være en Realitet. I al Fald er

den det for Befolkningen, som nu for 3die

Gang i faa Aar skal have Takstforhøjelser,

denne Gang for ikke mindre end 4 Millioner

Kr. Jeg troer, at det vil blive nødvendigt

for Ministeren, ikke at indskrænke sig til den

ovennævnte, kortfattede Værdsættelse af mine

Oplysninger, men at han bør oplyse om,

baade hvorledes det forholder sig med disse

1 741 Nyansættelser, og hvorledes en Bevilling

paa knap l^/g Million Kr. til Lønningsforbed-

ringer kan bruges til at udgive 4 Millioner

til dette Øjemed — jorudsat da, at de virke-

lig er udgivet dertil.

Denne Reservation tager jeg nemlig, fordi

en Indsender i forskjellige Provinsblade lige-

frem har fremsat den Paastand, at de 4 Mill.

Lønningsforhøjelser til Statsbanepersonalet slet

ikke eksistere, allerede af den Grund, at den

samlede Lønningsudgift ved Statsbanerne efter

hans Undersøgelser kun er steget med godt

4 Millioner siden 1907— 8. Han gør derfor

gældende, at „Ministeren har sagt mere, end

han kan svare til", eftersom disse 4 Millio-

ner for en stor Del maa være gaaet med til

Nyaiisaftelser og Oprykninger. Og han føjer

til: „Det er en ganske forkastelig Fremgangs-

maade, at fremstille Lønstigningen som langt

større, end den faktisk er, thi derved skabes

en Uvillie mod Tjenestemændene, og man

giver Vælgerne et aldeles urigtigt Billede af,

hvad det er, Staten kan takke for den Mi-

sere, hvori den for Tiden befinder sig."

Forholder det sig nu virkelig saaledes, at

det ikke er Lønningsforhøj eiserne, som i

1908 „med eet Slag" har belastet Stats-

banernes Budget med 4 Millioner, men der-

imod disse i Forbindelse med Lønningerne

for de af „Riget" omtalte 1741 nye Tjeneste-

mænd, saa bliver der af de 4 Millioner et

Par Millioner, som ogsaa uden Lønnings-

lovene i 1908 havde maattet udbetales og

saa er ganske vist Gaaden løst ; men saa har

jo den Lassenske Kommissions Beregning i

1907 været rigtig — denne Kommission, hvis

Medlemmers Navne er gaaet igjennem Regje-

ringspressens Aviser i denne Anledning —
medens hele Skylden da er hos Minister

Th. Larsen.

Er Forholdet nu virkelig saaledes, saa paa-

virkes Finansministerens og Konseilpræsiden-

tens Angivelse af 10 Mill. Kr. som Løn-

ningslovenes samlede Virkning sikkert deraf,

hvorhos vi faar en ny „falsk Forudsætning"

for en vigtig Lovs Vedtagelse, nemlig for Jern-

banetakstloven af 191 1, der nu skal træde i

Kraft. Den er nemlig forelagt under Hen-

visning til, at Lønningsforhøjelserne i Hen-

hold til Lønningsloven af 1908 havde be-

byrdet Statsbanerne med 4 Millioner Kr. og

bevirket, at Statsbanernes Overskud fra c.

4<'/o i 1906— 07 var gaaet ned til c. 1,3 °/o

i 1909— 10, hvorfor der maatte tilvejebrin-

ges Kompensation ved Forhøjelse af Jern-

banetaksterne.

IV.

I sit Blad „Tiden" gør Hr. Folketings-

mand /. C. Christensen under sit Navn min

Brochure til Gjenstand for en Artikel. Han

bestrider ikke, at Statskassens Offer ved

Indtægtsnedgangen paa Toldloven og Erstat-

ningslovenes Svigten blev 13,5 Mill. Kr. i

Stedet for 2,4 Mill.; heller ikke at Udgifts-

forøgelsen ved Lønningslovene blev 8,6 Mill.

Kr. i Stedet for 4,2 Mill., saa at altsaa disse

to Lovkomplekser kom til at koste Stats-

kassen 22,1 Mill. Kr. i Stedet for Kr. 6,e

Millioner.
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Derimod bestrider han , at Grunden til

denne Difference af IS^/g Mill. Kr. kan søges

deri, at de paagældende Love har været

bygget paa fejlagtige Beregninger og Forud-

sætninger, naar undtages Spiritusloven, som

Hr. C. angav Rigsdagen vilde bringe l,i

Million mere i aarlig Indtægt, end den bragte.

Da Ministeren for off. Arbejder paa Rigs-

dagen har indrømmet, at Beregningerne for

Lønningslovenes Udgift ikke holdt Stik , og

da Finansminister Neergaard har godkendt, at

den for Toldindtægterne beregnede Nedgang

af 7 Millioner hvilede paa en Fejlregning, er

Hr. C. altsaa i den Henseende ikke i Overens-

stemmelse med dem.

Hr. C. gør da gældende, at den store

Nedgang for Indtægternes Vedkommende —
bortset fra de l,i Mill. Kr. paa Tillægs-

afgiften for „finere Spiritus" — maa til-

skrives de vanskelige økonomiske Tider i

1909— 10, som man ikke med Sikkerhed

kunde forudse, og at Udgiftsforøgelsen ved

Lønningslovene heller ikke ligger i fejl Be-

regning, men derimod i disse Loves Konse-

kvenser.

Hvad nu først dette sidste Punkt angaar,

maa jeg gjenkalde i Hr. C. 's Erindring de

Ord, med hvilke hans Finansminister Lassen

forelagde Lønningslovene. Han sagde: .,Vi

har foreslaaet en virkelig Lønningsreform og

spurgt : Hvilke Konsekvenser vil denne Re-

form drage efter sig? Derfor møde vi med

Lovene paa eet Brædt, forat Rigsdagen kan

vide, hvad den gjør og hvad det er, vi

paatage os". Men dernæst synes Hr. C.

ikke at have lagt Mærke til, at den væsent-

ligste Del af Overskridelsen ved Lønnings-

lovene findes ved Statsbanerne, hvor der

bevilgedes henimod 1 ^Z, Million Kr. til Løn-

ningsforbedringer fra 1. April 1908, men

hvor det nu af Ministeren paastaaes, at der

dertil er udgivet 4 Millioner Kr. foruden

„Konsekvenserne" , nemlig Lønningsforbed-

ringer for de ikke fast ansatte og derfor

ikke under Lønningslovene faldende Arbej-

dere, som Trafikministeren har angivet at

have andraget 700,000 Kr.

Men forresten vil jeg dog hævde, at naar

Rigsdagen har vedtaget Regjeringsforslag om
en forøget Udgift af — netto — godt 4

Millioner Kr. og den saa paa Grund af deres

Konsekvenser viser sig at være bleven godt

8^/2 Million, saa maa en Rigsdagsmand —

Hr. C. inklusive — virkelig være berettiget

til at paastaa , at Forudsætningerne have

været ganske fejlagtige.

Hvad nu Lidtægtsnedgangen angaar, skriver

Hr. C. : „Med Hensyn til Toldloven m. m.

gaar Hr. B. ud fra gale Forudsætninger, og

kun derfor kommer han til det høje Tal af

13^/0 Million. Hr. Bramsen sammenligner

nemlig de tidligere Toldindtægter med dem

i Aaret 1909— 10, men det gaaer ikke an,

da 1909— 10 er et Overgangsaar."

Jeg nægter ikke, at denne Udtalelse har

overrasket mig, thi jeg maa dog gaa ud

fra, at Hr. C. har læst den Brochure, han

skriver om. Sandheden er den, at jeg intet-

steds i min Piece har sammenlignet Told-

indtægterne i 1909— 1910 med de tilsva-

rende Indtægter / nogei tidligere Aar. Nej

Toldindtægterne i 1909— 1910 har jeg kun

sammenlignet med de budgetterede Toldind-

tægter for det nævnte Aar 1909— 1910,

som var de af Hr. C. selv forudsatte Told-

indtægter; Forskjellen imellem Budgettet og

Regnskabet har jeg da angivet, nemlig Kr.

7,910,076, som lagt til Mindreindtægten ved

de to Kompensationsloves Svigten, eller Kr.

3,J32,466, giver et samlet Indtægtstab af

Kr. 11,142,542 udover det Offer af Kr.

2,391,000, som Hr. C. selv d. 4de Maj

1908 udtalte, at Statskassen vilde komme

til at bringe efter Beregningerne, altsaa ialt

Kr. 13,533,542. Saaledes fremkommer de

af Hr. C. omtalte Kr. 13^2 Million, og der

er ikke Tale om Sammenligning med noget-

somhelst Aar.

Hr. C. vil forresten være ganske ude af

Stand til overhovedet at kritisere min Beregning,
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med mindre han vil polemisere direkte

med Finansminister Neergaard. Thi ved

Forelæggelsen af Statsregnskabet for det

nævnte Finansaar, altsaa 1909—1910, ud-

talte denne: „Der var for Finansaaret an-

slaaet en Nedgang i Toldindtægterne som

Følge af Toldreformen paa godt 7 Millioner

Kr. Denne Nedgang skulde kompenseres

med en Merafgift paa finere Spiritus paa c.

2^/2 Mill. og ved 2 Millioner, der skulde

indkomme ved Arveafgiftens Forøgelse, saa-

ledes at Nettonedgangen kun skulde være

c. 2V2 Mill. Men Regnskabsresultatet for

Finansaaret 1909— 1910 viser en Nedgang

i Toldindtægterne, næsten 8 Millioner Kr.

større end budgetteret, og paa den anden

Side viser det, at der gjennem Spiritus kun

indvandtes c. 1 Mill. og gjennem Forhøjelse

af Arveafgiften slet intet. Det giver en

Difference paa c. ll^/^ Million". Finans-

ministeren gør altsaa her Rede for, hvorledes

hans Beregninger ere blevne skuffede med

et Beløb af 11^/2 Million, medens jeg

endog kun har Kr. 11,142,542. Denne

Forskel beroer paa, at Ministeren af en

Fejltagelse har angivet det Beløb, som ind-

vandtes gjennem Spiritus, til c. 1 Mill. Kr.,

medens det var c. Kr. 400,000 større.

Det vil da ses, at Hr. C. ikke kan tale

om „gale Forudsætninger" hos mig, hvis

Opgørelse er fuldstændig i Overensstemmelse

med Regjeringens og nødvendigvis maa være

det.

De øvrige Bemærkninger, som Hr. C.

fremsætter, støtte sig gjennemgaaende paa

denne Paastand om, at jeg har sammenlignet

og at „en Sammenligning mellem de to Aar

1908—1909 og 1909—1910 vil give et

forkert Resultat", og da der — som sagt —
ikke ligger nogetsomhelst til Grund for denne

Hr. C. s Paastand, maa jeg lade dem ligge.

Kun i Anledning af Hr. C. 's Udtalelse,

at man i 1908 ikke kunde forudse de van-

skelige økonomiske Tider, saa at „Tolden i

1909— 1910 er indkommet som beregnet.

naar man vil tage Hensyn til de vanskelige

økonomiske Tider'', vil jeg henlede Hr. C. 's

Opmærksomhed paa, at der iinicn Toldloven

og Lønningslovene vedtoges i 1908, ja læn-

gere Tid forinden, er fremsat en Række

Udtalelser i begge Ting og i Udvalgsbe-

tænkninger om ..de daarlige Tider'". Ja, ved

Fremsættelsen netop af det Budget, i hvilket

Toldindtægten var opført med 8 Millioner

mere, end den indbragte, udtalte Finans-

minister Neergaard endog: .,Finansaaret 1909

— 1910, det kan man vel nok sige, uden

at være nogen stor Profet, vil blive omtrent

det dj'beste Nedgangsaar"-

Jeg kan forstaa, at Hr. J. C. Christensen,

der som Konseilspræsident og fungerende

Finansminister kom til at gjennemføre de

to sørgelige Lovkomplekser — altsaa baade

Toldlov med Tilbehør og Lønningslove —
vanskeligt har kunnet bevare Taushed over-

for min Brochure „Falske Forudsætninger" i

det af ham udgivne Blad, og jeg erkjender,

at han har gjengivet de afgjørende Tal —
Enderesultatet — paa loyal Maade. Men,

hvis jeg havde nogen Tvivl om, at jeg

havde mine Papirer i god Orden, vilde den

være blevet hævet ved hans Indlæg.

Nogle partipolitiske Slutningsord, som Hr.

J. C. Christensen har tilfojet, skal jeg ikke

gaa i Rette med; de ere den foreliggende

Sag uvedkommende. Men de give mig en

Anledning til et Spørgsmaal, som jeg ellers

ikke vilde have fremsat, allerede fordi jeg

véd, at jeg aldrig faar det besvaret, nemlig

dette: Hvorledes vilde Hr. C. 's Bedømmelse

være blevet, dersom det, der er passeret,

var passeret f. Ex. under et Højreministerium

i Stedet for under hans eget?

Radikale og socialdemokratiske Blade have

ved Omtalen af min Brochure anket over,

at jeg ikke har omtalt de store Udgiftsfor-

øgelser, som Forsvarslovene af 30. Septbr.
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1909 har medført, og den Andel, som disse

Udgifter have haft i Statskassens Underskud

i Finansaarene fra 1. April 1908. Denne

Anke er ikke berettiget, thi jeg har jo kun

stillet mig den Opgave at paavise, i hvilket

Misforhold Følgerne af den finansielle Lov-

givning i 1908 om de indirekte Skatter og

om Lønningsforhøjelser staa til de Forudsæt-

ninger, under hvilke Regjeringen foreslog

dem og Rigsdagen vedtog dem — et For-

hold, der jo ikke foreligger for Forsvars-

lovene af 30. Septbr. 1909.

Havde det været Opgaven at undersøge

Betydningen af de enkelte Addender, der i

Forening har bevirket de 4 sidste Finans-

aars Underskud, som jeg — indtil Stats-

regnskaberne for Finansaarene 1910— 1912

komme til at foreligge — har beregnet til

omkring 120 Millioner, er det indlysende,

at en saa vigtig Post som Udgifterne efter

Forsvarslovene af 1909 havde maattet med-

tages.

Da imidlertid Betydningen af disse Love

spiller en saa stor Rolle i den. offentlige Dis-

kussion, er jeg villig til her „udenfor Dags-

ordenen'' at give de Oplysninger, som man

kan hente fra Finanslove, Betænkninger og

Ministerudtalelser paa Rigsdagen.

Aaret 1908—1909 var jo uberort af

disse Love ; i Statsregnskabet for Finans-

aaret 1909—1910 møde vi de første Virk-

ninger, idet der paa § 26 V og VI, altsaa

ekstraordinære Udgifter til Hær og Flaade,

er udgivet Kr. 3,514,576 ifølge Statsregn-

skabet; for 1910— 11 findes som Bevillinger

saavel i Finanslov som i Tillægsbevillingslov

Beløbet Kr. 14,811,548, og for indeværende

Finansaar 1911— 1912 er bevilget paa Fi-

nansloven Kr. 8,7 74,020. Der er derefter

til Dato ialt dels udgivet, dels bevilget et

Beløb af Kr. 27,100,144. Heri bor dog

gjøres et Fradrag , eftersom jeg har taget

samtlige Beløb for extraordinære Udgifter

caa § 26, medens vi skulde udfinde det

Beløb, som Lovgivningen af 30. Septbr.

1909 havde bebyrdet Statskassen med. Sa-

gen er jo den, at der i alle Budgetter til

enhver Tid har været extraordinære Bevil-

linger paa § 26 til Hær og Flaade, og da

disse i de 3 Aar, der gik forud for den nye

Lovgivning, androg Kr. 2,400,000, mener

jeg, at et lignende Beløb vilde være be-

vilget dertil i de 3 Aar efler denne, og at

derefter Kr. 24,700,000 er at betegne som

det ved de nye Forsvarslove paa § 26 til

Udgift i Statsregnskabet og i Budgetter førte

Beløb. Herimod staar saa en Indtægtspost

paa 714,000 Kr., indvundne i 1910—1911
som Vederlag for ophævede Servituter paa

Christianshavn og i Fredericia, og mener jeg

da at kunne bestemme Kr. 24,000,000 som

Beløbet for extraordinære Udgifter (§ 26)

efter Lovene af 1909.

Dernæst komme vi til de forøgede ordiiuere

Udgifter. Om disse kan der jo kun siges,

at de ere beregnede og gjentagne Gange

baade før og efter Loven af vore Forsvars-

ministre angivne til 2^/^ Million Kr., hvor-

til saa i 1911 er kommet en Forøgelse i

Anledning af Militærmusiken og af Garni-

soneringen, som jeg dog lader ligge i denne

Forbindelse, da de ikke ere paa Budgetterne

indtil nu. De 2^4 Million i 2 Aar har

jeg da at regne med her eller 4^2 Mil-

lion, men imod dem staar da Forsvars-

skatten med godt 6 Millioner som Indtægt,

altsaa med et Overskud af P/a Million, der

bør fratrækkes de 24 Millioner paa § 26, som

da blive Kr. 22^/2 Million som det endelige

Netto-Tal, hvormed Statsregnskab og Bud-

getter er blevet belastede til Dato i Anled-

ning af Forsvarslovene af 1909.

2 2^1 2 Mill. Kr. er jo et stort Belob, men

desværre er den Underbalance, hvortil den

har bidraget, mere end 5 Gange saa stor,

saa at man ikke kan sige, at disse Ud-

gifter til Forsvaret har været afgørende for

Statskassens store samlede Underskud.

Dette er altsaa, hvad Statsregnskaher og

Budgetter viser, men jeg vil tillade mig at
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henlede Opmærksomheden paa, at naar disse

22V2 ^^ill- Kl"- ^^^ komne de sidste 3 Aar

tillast, saa maa det betegnes som en Følge

af den Form, under hvilken disse Statsregn-

skaber og Budgetter affattes. Der er nemlig

Ingen, som har ment, at disse Udgifter

ifølge § 26 skulde eller kunde afholdes af

Statens ordinære Indtægter; man har derfor

under Henvisning til disse Udgifter optaget

Statslaan, hvorved Udgifterne fordeles paa en

lang Fremtid gjennem disses Forrentning.

Hvad nu Størrelsen af disse Udgifter an-

gaar, saa er det jo vel bekjendt, at Bevil-

lingerne til de extraordinære Foranstaltninger

én Gang for alle, ved Lov om Befæstnings-

anlæg af 1909 androg 31V., Mill. eller nøj-

agtigt 31.470.000 Kr., men hertil er saa

kommet 2^/2 Mill. til Installationer i Anled-

ning af Garnisonering i sjællandske Kjøb-

stæder, altsaa ialt 34 Mill. Kr. at anvende

i Løbet af 8 Aar; af disse er det, at der

hidtil er disponeret over godt 27 Mill.

Kr. Statslaanet, som jeg sigter til — af

\ovbr. 1909 — blev afsluttet til en effek-

tiv Rente af 3.71 ^/q, Hvormeget der nu er

udgivet af de 27 Mill., vil jo forst fremgaa

af Statsregnskaberne for 1910—11 og 1911

— 12, men de 3 Aars Regnskaber burde

kun belastes med 3,71 "q af det virkelig

udgivne Beløb fra Udgiftsdagene. Xaar saa

alle 34 Millioner ere udgivne, kunde Regn-

skaberne aarlig belastes med 1
^

'^ Mill. Kr.,

som er Renten af de 34 Mill., og endda

kun med et Fradrag.

De aarlige Udgiftsforøgelser blev nemlig i

1909 vedtagne med 2\'^ Mill., men dertil er

saa ifjor tilføjet Kr. 150,000 til Militærmusik

og Kr. 325,000 som aarlige Omkostninger for

Staten ved Garnisonerne, altsaa ialt aarlig Kr.

2,725,000, imod hvilke saa staa Forsvarsskat-

ten fra 1. April 1910, som er budgetteret til

godt 3 Mill. Kr. aarlig, der siges fuldt at gaa

ind og som man endog gør Regning paa vil

stige med omkring 80,000 Kr. om Aaret.

Regne vi denne Indtægt imidlertid til kun 3

Mill., vil det ses. at der udover Udgiften aarlig

skulde blive et Overskud af Kr. 27 5,000 som

Bidrag til Statslaanets Forrentning, hvorefter

de nye Forsvarslove, naar alle 34 Millioner

i 1917 er udgivne, maa siges at koste Stats-

kassen Kr. 97 5,000 aarlig.

Oprindelig var det Meningen, at denne

Ekstraskat paa en ringe Brøkdel af Befolk-

ningen skulde kunne dække baade de aar-

lige Udgifter og Forrentningen af Statslaanet,

hvad forresten det radikale Mindretal i Folke-

thingets Udvalgsbetænkning indrømmede kun-

de lade sig gøre, om end knebent, nemlig

ved en Rente af 3 ^q. Men efterat Udgif-

terne én Gang for alle er vokset til 34 Mill.

Kr. og de aarlige Udgifter til 2,725,000,

lader dette sig jo ikke gøre.

Som Statsregnskaber og Budgetter affattes,

vil de 34 Millioner komme til at tynge paa

de 8 Aar. i hvilke de komme til Anvendelse,

og har som af rnig beregnet, i de 3 for-

løbne Aar af de S voldet en Nettoudgift

af 22'^
i ^^

Mill. Kr.

Endnu bør nævnes, at der ved „Forsvars-

forliget" i Septbr. 1909 er blevet Grund-

arealer til Raadighed og Afhændelse, nemlig

Grundene mellem Baadsmandstrædes Forlæn-

gelse og Kalvebodstrand paa Christianshavn,

de Grunde paa hvilke Fredericia Fæstnings-

værker ligge, fremdeles Valby Fælled og

Statens Arealer ved Vesterfælledvej. Hertil

maa saa føjes Indtægt ved Vederlag for Op-

hævelse af Servitutter paa Ejendomme, der

støde til de nedlagte Fæstningsværker, hvad

der — som foran nævnt — hidtil har ind-

bragt Kr. 714,000. Efter de Oplysninger, der

foreligge, tør Værdien af disse Aktiver sæt-

tes til godt 6 Millioner Kr. og omkring dob-

belt saa meget, hvis et tidligere Forslag om

Afhændelse af Kastellet i Kjøbenhavn gjen-

optages og gjennemføres. For Fuldstændig-

heds Skyld tilføjer jeg, at det paa Rigs-

dagen af Regeringen er udtalt, at Kasernen

i Kronprinsessegade kan afhændes, og at en

forberedt Omregulering af Kaserneforholdene
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i Kjøbenhavn vil komme til at frigøre Are-

aler af Værdi.

Indtægten ved disse Afhændelser vil jo for-

mindske den samlede Udgift til extraordinære

Foranstaltninger, men det bliver naturligvis

vanskeligt at følge. Allerbedst vilde det være

— synes jeg — hvis der var et aarligt Bi-

lag til Finansloven over Indtægter og Udgif-

ter ved Lovgivningen af 1909, saa vilde det

hele komme til at staa klarere for Befolk-

ningen. Som det nu er, angives Udgifterne

uimodsagt snart for højt, snart for lavt baade

i og udenfor Rigsdagen, naturligvis fordi det

er en vanskelig Sag at foretage de Opgørel-

ser og Beregninger, som jeg her har søgt at

foretage og, som jeg haaber i det Væsentlige

ville befindes at være rigtige.

VI.

Nogle Venstreblade i Jylland have frem-

hævet, at „Aalborg Amtstidende", den af-

døde Finansminister Lassens Avis, ikke har

gjengivet Indholdet af min Brochure, men

alligevel „har bragt 2 Artikler mod den

Piece, som Amstidendens Læsere intet Kjend-

skab har til", og i disse har benævnet

Redegørelsen „AgurketidspoHtik", der „ikke

er saa megen Højtidelighed værd". Da jeg

derhos selv har faaet tilsendt nogle rimede

Smædevers om mig og et Medlem af min

Familie, udklippede af .,A. A.", kan jeg deraf

forstaa, at afdøde Lassens Avis ikke er tilfreds

med mig. Men dersom det er, fordi dens

Redaktion ikke synes, at jeg har været hen-

synsfuld overfor den afdøde Minister, da er

det uretfærdigt ; thi jeg har ikke blot ikke

angrebet ham, men jeg har paa de afgørende

Punkter endog været hans Defensor saaledes,

at jeg fra flere Sider er bleven spurgt om,

hvilke Grunde, jeg havde havt dertil. Jeg

skal da oplyse som min Anskuelse, at man

overfor en Mand, der er død, altid skal være

meget varsom med, i konkrete Sager at øve

Kritik, fordi han jo ikke er i Stand til at

tage til Gjenmæle. I Ministerens sidste Leve-

tid havde han og jeg jo adskillige alvorlige

Holmgange saavel om Toldloven som om det

Forslag til Lov om Stempelafgift paa Vin,

der vel ikke blev til Lov, men som ved den

gjentagne Fremsættelse indviklede os i Strid

med den franske Finansverden og fik Bank-

garantien som Følge. Jeg har i L.s Levetid

ikke lagt Skjul paa min Opfattelse af ham

som Finansminister, og jeg kan kort ud-

trykke den saaledes, at han, hvilke gode

Egenskaber man end ellers vil tilkjende ham,

manglede Forstaaelse af, at Finanspolitik og

Partipolitik ikke blot er to forskjellige Ting,

men undertiden endog Modsætninger, medens

de for ham altid syntes at være et og det

samme. — Efter Lønningslovene i 1908 fik

vi det første, mindre Underskud, og disse Love

i Forening med Omlægningen af de indirekte

Skatter fra 1909 har mere end noget andet

været Aarsagerne til Finansernes nuværende

beklagelige Tiistand. Begge disse Lovarbejder

var daarlig Finanspolitik; at de nu, i 1911,

naar man betænker, hvad der i den Anled-

ning forestaar Befolkningen, ville vise sig,

heller ikke at have været god Partipolitik,

er en Sag for sig.
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NOGLE MODERNE DANSKE HJEM
Af Arkitekt PouL HOLSøE.

DEX Udflytterbevægelse, der gennem lange

Tider har vokset sig stærk i England,

og som søger at skaffe stadig flere Familier

eget Hus med Have, har ogsaa herhjemme i

de senere Aar taget Fart. Nogen tilfældig op-

reklameret Modesag er det ikke, men en Be-

vægelse, som forlængst har staaet sin Prøve.

Det er ikke alene den friske, sunde Luft og

de smukke, landskabelige Omgivelser, der ofte

driver Folk fra Storbyerne, men ligesaa meget

den faste Fornemmelse af at eje Jord, Ønsket

om at kunne gøre Familien delagtig i denne

Glæde og at kunne give Børnene nogle

Kvadratalen Have eller Skov, som er deres

egne — selv om de kun kan nyde det om

Sommeren — for at de ikke helt skal føle

sig som jordløse Etagebørn.

At Følelsen ved at eje Jord er stærk, faar

man stadig Bevis paa. Hvor ofte ser man

ikke Folk, man mindst skulde tro vilde hen-

give sig til legemligt Arbejde, frejdigt give

sig i Lag med at kulegrave en Have, naar

det er deres egen, plante og beskære eller

hvor ofte hører man ikke Mennesker med

Stolthed lovprise deres eget Hus. som de

vilde kalde en væmmelig grim Kasse, hvis

den tilhørte enhver anden.

Men alle kan af rent økonomiske Grunde

ikke opnaa dette Gode og mange maa derfor

bo i Flok for bedre at kunne række hveran-

dre en hjælpende Haand i Sygdoms- eller Ar-

bejdsløshedstider. For at gøre disse Mennesker

delagtige i den stærke Følelse, som det er

at eje Hjemmet selv, er der i Skotland med

Held forsøgt i hoje Huse at lade Lejlighederne

efter et vist Aaremaal blive Beboernes Ejen-

dom, og man ser, hvor udmærket denne Idé

er ogsaa rent hygiejnisk, fordi den vækker

hos hver enkelt Beboer Interessen for at holde

Lejligheden i god Stand, Hjemmet rent og

derved sundt. Mon noget lignende ikke

kunde forsøges herhjemme, maaske i Forening

med Kolonihaver?

Det kan muligen synes underligt at berøre

saadanne Spørgsmaal her, hvor Talen er om

større F'orhold, men hvordan flere kan blive

10
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Etatsraad Besties Landsted i Vedbæk. Arkitekt Th. Bindesboll.

delagtige i lignende sunde Glæder, er det

altid værd at tænke over for os, som af

Erfaring veed, hvor opdragende denne Hjem-

følelse er, thi det er ikke Husets eller Lej-

lighedens Sforrelse, det gælder.

Hvor stærk Indflydelse har ikke det gamle

Hjem paa Landet eller Fædrenegaarden i

Kjøbstaden haft paa mange, og hvor stort

et Gode har det ikke været for Samfundet,

at disse ikke har følt sig rodløse som flere

af de moderne Etagehuses Lejere, disse den

civiliserede Verdens Nomader. Derfor har

de Forældre, som danner et smukt Hjem,

paa Forhaand givet Børnene meget af en

god Opdragelse, og et godt Samarbejde mel-

lem B\'gherren og Arkitekten er af den

Grund ofte mere vidtrækkende end man i

Øjeblikket tænker over. I Erkendelse heraf

stillede en nu anset dansk Arkitekt i sine

unge Dage den Betingelse at maatte bo

nogen Tid hos Familien, han skulde bygge

for, inden han begyndte at projektere.

Han vilde være sikker paa at undgaa de

Svagheder, som man ofte finder i almin-

delige Lejehuse, da han ønskede at ind-

rette Huset efter hver Families Behov, at

det daglige Liv kunde glide naturligt og

hyggeligt, saa at ogsaa senere Slægter gerne

fortsatte inden for denne givne Ramme med

de gode Familietraditioner. Selv om denne

Fremgangsmaade ikke altid kan gennemføres,

kommer den i hvert Tilfælde i sit samvittig-

hedsfulde Princip Idealet nær, thi det er

fremfor alt det daglige Liv, der maa lægges

til Grund for Boligens Indretning. Men her

gribes i mange Tilfælde fejl. Hvor ofte ser

man ikke Nutidslejligheder i Villaer som i

Etagehuse mere indrettede paa at blænde ved

store Selskaber, — der i de fleste Tilfælde

kun afholdes i Fantasien — , end med Tanke

paa Hverdagslivet. Derfor mangler disse Hjem

med alle Stuer paa Rad, med høje Fløjdøre

imellem, den Hygge, der daglig glæder og

som Beboerne aldrig vil sløves for, og det

var i flere Henseender godt at lære af en-

gelske Villaer, hvor Hjemmets Planlæggelse

er rendyrket. Her finder man en behagelig

Tillukkethed i hvert Rum, med som oftest

11



Xogle moderne danske Hjem

GI. Carlsbergs Direkterbolig (Langside). Arkitekt A. Clemmensen.

kun een Dør til hver Stue, uden smækkende

Larm og Gennemtræk.

Og hvorfor ikke oftere tage Tanken op

herhjemme med „study" og „Hbrary", som

det blandt andet er gjort i et af Carl Brummer

bygget Hus paa Vestagervej, da dette tilmed

ofte vil kunne ind-

rettes ved blot at

udelade Døren til

Dagligstuen, frem-

for det evindelige

Herreværelse, som

slet ikke er til at

arbejde i. Tænk i

det Hele paa at

skabe Fred ; indret

det store Sovekam-

mer eller Paaklæd-

ningsrummet, hvis

«t saadant findes,

med en hyggelig Krog, hvor Fruen kan trække

sig tilbage, og giv Børnene en Legestue, hvor

de frit kan tumle rundt uden stadig at skulle

dæmpes ned, fordi der samtidigt skal ar-

bejdes eller hviles ud andre Steder i Huset.

Og for Støjens Skyld burde man begrænse

den store Forstue

til Stueetagen alene,

som man nu ofte

gør det i England

paa saa smukke

Maader og ikke lade

Hallen med den aab-

ne Trappe med ind-

vendige Svalegange

gaa op gennem hele

Huset.

Men er Boligen

saa stor, at man

kan skaffe Fred



Nogle moderne danske Hjem

Ingenier Alex. Foss' Bolig i Valby. Arkitekt Fritz Koch.

foroven, og dog indrette Huset til glans-

fulde Fester forneden, ønsker man med

andre Ord at hav^e direkte Forbindelse mel-

lem de forskellige Værelser i Stuen, lad os

da lære af de ældre danske Hjem i Kjøb-

stæderne eller Interiørerne fra vore Herre-

gaarde med de brede enkelte Døre sat noget

til Siden, saa at man føler Stuerne dybe og

derved fredelige, med god Vægplads og mere

afgrænsede fra hinanden, og lad os her optage

Tanken med et .,morning room", for at Be-

boerne af disse store herskabelige Hjem kan

mødes ved Morgenbordet under mindre For-

hold end de, som den store Spisesal frem-

byder.

Men i de mindre Huse, hvor Omgangs-

kredsen som Regel ikke er særlig stor, maa

der skaffes Fred overalt og Spisestuens Stør-

relse bør afpasses for det daglige Behov; saa

maa Forretningsforbindelserne spises af uden-

for Hjemmet.

Saa indgroet er efterhaanden det aabne,

udtraadte i Boligerne, at det gammeldags,

hyggelige, udvendigt som indvendigt, omskabt

efter de Krav, som en moderne Tid maa

fordre, ofte synes unaturligt og kunstlet.

For den indre Udstyrelses Skyld behøver

man derimod ikke at gaa til England for at

lære, dertil har vi herhjemme for mange og

for gode Forbilleder og det Ydre bør altid

passe ind i et dansk Landskab.

Men lad os nøjere gennemgaa nogle mo-

derne danske Hjem.

Først de store, herskabelige Landsteder

eller Helaarsboliger, disse fornemme Ejen-

domme med deres rolige Vinduesinddeling,

sikkert og bestemt opbyggede med vore

Herregaarde som Forbillede, saaledes som

Frydenlund ved Vedbæk med sit 3-fløjede

Anlæg tydeligt er lagt til Grund for Direk-

tør Heyman's Hus, hvor ogsaa dette Herre-

sædes Arkitektur har inspireret.

Det er en god Maade som her at læse i

Virkeligheden fremfor at blade i Tidsskrifter,

thi først da kan alt blive som det skal, fordi

man bestemt kender Virkningen af de Mo-

tiver, der anvendes, saa at enten fine Enkelt-

== 13
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Carl Brummer : Villa paa Yestagervej.

heder ikke helt svinder væk eller for grove

gør det omliggende smaat.

Det er den samme Fastholden ved den

naturlige Virkelighed, man saa fuldt ud

glæder sig over ved Etatsraad Besties Land-

sted, hvor man ikke kan henvise til no-

get bestemt Forbillede, men hvor Resultatet

er uddraget af de Indtryk , man har fra

vore ældre Herregaarde, grundmurede eller

m.ed ovethvidtet Bindingsværk som Holmegaard

ved Næstved. Der er den samme bestemte

Takt i Vinduesinddehng, — man mærker hele

Bjælkelagenes Konstruktion — , de samme

velafvejede Forhold mellem Mur og Tag og

Overgangen til den smallere Del af Byg-

ningen med den lavere Tag-Aftrapning. Og

saa den behagelige storladne Ro , som

aldrig bliver byagtig, prøvet som denne

Byggemaade tidligere er ude i Landskabet,

passende til Voldgrave, Skove og fornemme

Parkanlæg, hvor den vildt voksende Natur

har faaet den forfinede Charme mere, som

Menneskene undertiden kan give.

Denne faste Karakter genfinder man og-

saa i GI. Carlsbergs Direktørbolig, hvor til-

lige det stærkt faldende Terræn er saa godt

udnyttet, og hvor det enkle, velafvejede

Gavlparti smukt indrammes af Tilkørselsræk-

værket og Portnerboligen, der med sin rolige

Form ikke borttager noget af Hovedbygnin-

gens Størrelse, men netop fremhæver denne;

en god Byggemaade, man saa ofte finder i

gamle Tider og som her er taget op igen.

Man kender den f. Eks. fra Kristianskirken

paa Kristianshavn, hvor Kirkebetjentboligen

og Konfirmantstuen med Flid er gjort saa

14 ==



Nogle moderne danske Hjem

beskedne som muligt

for ikke at konkurrere

med Kirken, som her

er Hovedsagen. Ja,

blot vi overalt i vore

Gader og Villakvar-

terer vilde ophøre med

at konkurrere og søge

at overtrumfe Naboer-

ne, men „nøjes" med

at lave helt naturlige

Huse, kun virkendeved

Vinduer, Døre. Mur-

flader, Gesims og Tag.

Der er i Direktør-

boligens kraftige Gavl

med Altanrækværket

og Balkonen, som beg-

ge holder fast paa

Midterpartiet med Ho-

vedindgangen og de

to Vinduer, noget vel-

gørende fornemt, næsten afvisende, med den

store Murflade forneden uden Vinduer og man

har ved Siderne mod Gaard og Have en saa

stærk Voldgravsfornemmelse, at man næsten

føler Vandet helt op til Terrassens Stensæt-

ning, saa god Herregaardstilknytning er der

i dette Hus, fuldt moderne med de store

Altaner,

Men den gode faste Takt i Vinduesindde-

lingen finder man endnu tydeligere i Ingeniør

Alex. Foss' Bolig i Valby.

Her er Bygningen lagt midt i Terrænets

Hældning med Indkørslen paa Højdedraget,

saaledes at maa gaar lige ind, medens

Stuerne mod den anden Side ligger højt

over Haven. Da Stueetagen tillige er indret-

tet for Selskaber, findes paa første Sal

og i Taget Fruens Refugium og Herrens

Arbejdsværelse, begge med Altaner mod Sol-

nedgangen og højt hævet over alle huslige

Sorger. Indgangssiden er ikke saa bestemt af-

lukket som ved Direktørboligen, fordi Byg-

ningen ligger i større Afstand fra Vejen

Musæumsinspekt. Oppermanns Bolig, Valby

(nu tilh. Justitsminister F. Biilow).

Arkit. W. Plesner.

m.ed en smuk, herskabehg Opkørsel mellem

klippede Hække, hvoraf den mod Haven er

holdt saa højt, at man ikke kan se derned.

Disse store Herskabsboliger med al det Lys

og den Luft, moderne Mennesker fordrer,

kan, som de omtalte Bygninger viser, med

Held formes i nøje Tilknytning til vor gode,

ældre, landlige Bygningskunst.

Den brede Karakter man kender fra de

gode Huse, der endnu ligger ved vore Havne-

kajer i Kjøbenhavn, og fra ældre danske

Landbygninger, genfinder man i det massive

Tag paa det af Carl Brummer byggede tid-

ligere omtalte Hus paa Vestagervej. Man kunde

sammenstille denne Bygning med den Direk-

tørbolig, som for Tiden opføres af Prof. A.

Rosen ved Aarhus Observatorium, og heraf

lære, hvordan Grundstykkets Størrelse maa

og skal have Indflydelse paa selve Husets

Form. Ved Huset i Ryvangen, hvor Grun-

den er begrænset, har man maattet bygge i

Højden for at faa Plads til nogen Have, men

har dog holdt Bygningen nede i een Etage

15



Nogle moderne danske Hjem

Arkitekt A. Clemmensens Bolig, Ryvangen (Side mod Vejen).

ved at skaffe god Plads i et rummeligt

Tag, medens Direktørboligen ved Aarhus

paa sin store Grund breder sig, som et

Landhus bør gøre det. Thi man maa ved

Huse med fri Beliggenhed søge at skaffe Læ
først og fremmest ved Bygningerne selv. Det

SXutrv

er gjort saa forstandigt ved vore ældre læn-

gede Gaarde, hvor man i Modsætning til By-

husene ikke gravede Kældere under hele Hu-

set, men lagde saa godt som alt ud i Fløjene.

Men selv om Grundene i Nærheden af Byerne

som Regel ikke kan blive saa store som ved

1'^ 5aL

SOVEVÆRELSER

^-^rf^.r, '?. dé*

Arkitekt A. Clemmensens Bolig, Ryvangen (Planer).



Nogle moderne danske Hjem

Gaardene, kan denne

landligeTanke dog godt

bibeholdes, som det er

gjort ved den Bolig,

Musæumsinspektør Op-

permann for nogle Aar

siden lod opføre iValby.

De gulkalkede Ud-

huse, som flankerer Ho-

vedbygningen, der er

trukket noget tilbage,

er lagt ud i Skellene

for ligesom at holde

Naboerne noget paa

Afstand, og fylder der-

ved Grundstykkets

Bredde helt. Og Ud-

husene, som tillige lig-

ger helt ude i Vejlinien,

danner — med det

hvidmalede Ræk\'rerk

imellem — en lun For-

gaard, hvor Vedbenden

nu frodigt breder sig

Der er noget vist røren-

de ved, at de gamle

3-længede Gaarde paa

Landet endnu er i Be-

siddelse af en saadan

Levedygtighed, at de i

Grupperingen som her

kan lægges til Grund

for fuldt moderne Bygninger. I Oppermanns

Hus er der tillige taget et saa smukt Hensyn

til Omgivelserne, at den nye Bolig synes at høre

lige saa godt hjemme her som selveste Bjerre-

gaardens gamle Hovedbygning, hvortil alle de

valbyske Villagrunde i sin Tid hørte, ja helt

over til Frederiksberg Slot og de omliggende gul-

kalkede Huse finder man Slægtskab med de-

res hvidmalede Trætrapper ned mod Haverne.

Som Oppermanns Hus mod Vejen leder

Tanken hen paa en 3-længet Gaard, saaledes

minder Arkitekt Clemmensens i Anlæget om
en Vinkelbygning. Her binder Gaardens Planke-

Arkitekt A. Clemmensens Bolig, Ryvangen (Side mod Haven).

værk i Forening med den grønt-overdækkede

Indgang Huset godt sammen med Vejen. Og

ligesom ved Oppermanns Hus er Beliggenheden

af selve Bygningen ogsaa her tænksomt valgt

med den smalle Plantning mod Vejen for at

bevare Haven udelt paa den anden Side af

Huset, her hvor Grundens Størrelse er over-

skuelig. Man maa tillige lægge Mærke til,

hvordan denne vejtætte Beliggenhed virker

ind paa selve Huset og netop begrunder det

noget køligt afvisende forneden i Siden mod

Vejen, og derved ligesom holder al Larm ude,

for saa at folde sig helt ud, aabent og ven-
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Nogle moderne danske Hjem

ligt mod Ha-

vens Fred bor-

te fra Færdse-

len. Det er en

Nydelse at fin-

de saadanne

Planer, saa

klart gennem-

tænkte, at man

udenNordpilog

uden Vejangi-

velsestrakskan

se, hvor Nord

er og hvor Vej-

en løber. Men

mærkeligt saa

mange Menne-

sker saadanne

Ting støder Maleren P.S.Krøyers Bolig, Bergens:

Der er i et nordsjællandsk F'iskerleje ved

nogle Sommerhuse taget en lignende Tanke

op, og her høres mange kritiske Ord udefra

om mørke Fængsler og skumle Stuer, skønt

disse ligger lyse og solbeskinnede mod Ha-

ven. Det er i det hele taget mærkeligt, saa

hurtigt Huse ofte dømmes, skønt man her

ikke kan regne med det Ydre alene, men

altid maa have den indre Sammenhæng med,

og denne er det

nok værd at

lære nærmere

at kende ved

Clemmensens

Hus som ved

den Bolig, Ma-

leren P. S.

Krøyer i sin

Tid lod bygge

i Bergensgade.

Thi i disse mo-

derne Hjem fin-

der man de en-

gelske Erfarin-

geromskabt for

vore Forhold

med stærk Til-

knytning til

gamle danske Boliger, som i Ryvangen med

Mandens Arbejdsstuer for sig og med den

fredelige Dagligstue uden direkte Forbindelse

til Spisestuen, og som i Bergensade med

Atelieret og Fruens Arbejdsrum.

Man føler en naturlig, ukunstlet Hygge i

disse Stuer, og man føler, at denne Hygge

er opnaaet, fordi disse Hjem først og frem-

m.est er indrettet for det daglige Liv.

:ade. Arkitekt W. Plesner.

Maleren P.S.Krøyers Bolig, Bergensgade (Plan). Arkitekt W. Plesner.



NIELS PETER.
Novellette af Jakob Knudsen.

DEN Søndag, før han skulde rejse om
Mandag Morgen tidlig til Kjøben-

havn, sad han det meste af Eftermid-

dagen og saae ud i Haven. Han kunde

paa en Maade ligesaa godt have gaaet

rigtig derud, men det kunde han allige-

vel ikke, for saa var det da rimeligere

at give sig til at læse noget i de nye

Examensbøger, han havde faaet til efter

Ferien. Og det kunde han dog heller

ikke, for de ventede jo dette Besøg af

Præsten Kl. 4.

Der var saamænd ogsaa nok at see

paa herinde fra Vinduerne, — alting be-

vægede sig, duvede og svajede derude

i den tørre Blæst og i det gyldne Au-

gust-Solskin. Derovre ved Diget, i det

lange, smalle Bed, lyste og skinnede de

brandgule Morgenfruer, og nogle høje,

ranglede Riddersporer blev sommetider

kastede næsegrus imod Jorden af Vin-

den, men rejste sig atter og atter. Ja,

her kunde de staa, længe efter at han

var draget af Sted, og tee sig paa samme
Maade, og blive seet paa herinde fra

Vinduerne. Aa, det kunde gjøre En helt

svimmel at tænke sig, at disse rødtop-

pede Spiræa-Buske skulde blive ved at

vende den hvide Bagside af Bladene ud,

akkurat ligesom nu, og han skulde ikke

see det. Og Kejserkronerne skulde staa

og halvblunde i Solen, saa sikre og trygge

i Ly af Ribsbuskene, — mens han atter

skulde ud og leve et helt Aar i denne

overmægtige, farlige Verden, som dog

Kjøbenhavn var, — og altid med Ex-

amen over Hovedet. Tænk, hvis han

nu til næste Sommerferie kom hjem og

var bleven klar over, at han ikke kunde

gjøre anden Del af Artium færdig paa

to Aar!

Aa, hvem der kunde lægge sig ned

paa Jorden derhenne ved Ribsbuskene,

ligesom Hønsene, og lade sig bage af

Solen og vifte af Vinden og ikke bryde

sig om nogen Verdens Ting! — Nej,

men nu skulde man derover igjen og

slaaes med disse ubegribelige Mennesker

og rette sig efter deres Manerer og Væ-

sen og aldrig kunne træffe det rette end-

da I Stedet for, hvis man var en

Høne, at ligge derhenne ved Ribsene og

høre Vinden suse hen over Havens Buske

— og see langt ind imellem de blom-

strende Kartoffeltoppe — og høre Lyden

af den gamle, rustne Blikspand, der hang

og klinkede mod Husvæggen. Det var

jo, ligesom det var det evige Liv

Og derovre — dér var den tørreste, sol-

løse Verdslighed ! — Nu skulde han vist

have en ligefrem Fritænker til Lærer.

Det var jo baade ængstende og interes-

sant. De mente jo modsat af, hvad an-

dre Mennesker mente. Hvordan mon de

saae paa en Mand, der havde taget af

Kassen? — —
Naa, dér kom Præsten! — i sin En-

spændervogn — ad Vejen midt igjennem

alt det bølgende, gulhvide Korn, — det

lignede næsten et Fartøj. Men man saa

jo det øverste af Hesten.

Hvad Besked mon nu Præsten bragte?

Mon han havde faaet Ja fra denneher

Fritænker i Kjøbenhavn?

Niels Peter hørte sin Moder ude i For-

stuen. Han løb selv ud for at hjælpe

med Hesten. Og lidt efter traadte saa

Præsten, en høj, svær Mand, rød i An-

sigtet og med et noget snøvlende Mæle,

ind i Stuen, fulgt af Niels Peter og hans

Moder.

„Naa ja, kjære Venner," sagde Præ-
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Niels Peter

sten (eller egentlig „Vedder" paa Grund

af Snøviheden), „Sagen er nu i Orden,

og jeg haaber, vi kan sige Gudskelov

for det."

„Vilde ham, æ Mand, saa gjør'et gra-

tis?" spurgte Niels Peters Moder.

„Ja. han vilde (egentlig „vidde"). Ja,

det er jo en mærkelig Person — Wulff

hedder han, og det skulde ikke undre mig,

om han var Jøde. Han tager Betaling,

skriver han, naar hans Elever ønsker at

betale, men hvis de ikke kan, saa gjør

han det uden Vederlag. Ja, det er vir-

kelig Men — æh — hans For-

miaal dermed er jo ikke saa prisværdigt,

— hvis det virkelig er sandt, at han

stræber at gjøre sine Elever til Fritæn-

kere. Ja, det var derfor, jeg sagde, at

jeg haabede, vi kunde sige Gudskelov.

Jeg troer jo nemlig, at Niels Peter er

saa kristelig grundfæstet, saa det vil være

uden Virkning paa ham. Jeg stoler paa

den Opdragelse, som De, Mariane (egent-

lig: Mariade), har givet Deres Søn, og

den Paavirkning, han har faaet gjennem

min Formand, — selv hai- jeg jo ikke

haft Lejlighed — —

"

„Ja, det er der vist ingen Fare for,"

sagde Mariane, „og det var jo nødven-

digt "

„Ja, det maa man vistnok sige. Siden

Justitsraaden paa Toftholm døde, kniber

det stærkt med Pengene — han gav et

smukt Bidrag, — og der er et Par an-

dre, der er falden fra — én er flyttet

herfra Naa, med Guds Hjælp gaar

det jo nok, naar Niels Peter fortsætter

med samme Flid og Duelighed som hid-

til. Saasnart han er Student, kan han

jo faa rigelig, offentlig Understøttelse -
—

".

Mariane gik hen mod Døren.

„Hør, nu vil De sikkert give mig Kaffe,

Mariade. Men jeg har ikke Tid og hed-

der ikke Trang til andet end lige en

Slurk uden Sukker eller Kager — blot

til at slukke Tørsten. Og saa vidde jeg

gjerne tillige tale et Ord med Dem under

fire øjne "

„Naa, jamen saa kommer A lige blot

med dét " Mariane løb ud.

„Hvor gammel er De nu, Niels Peter?"

spurgte Præsten.

„Nitten Aar."

„Hm. Saa kan De med Guds Hjælp

være Student, naar de er enogtyve. Det

er jo lidt senere end sædvanligt, men

det gjør i Virkeligheden slet ingen Ting.

Og saa vil De jo studere Theologi?"

„Ja, det tænker jeg da —

"

Mariane kom ind med Kaffen.

I det samme gik Niels Peter ud.

„Jeg vidde blot spørge Dem, Mariade,"

sagde Præsten, mens han stod og med

mange Suge -Lyde inddrak den hede

Kaffe, — „har De sagt Deres Søn tuld

Besked med Hensyn til hans Faders —
Deres afdøde Mands sørgelige Skæbne?"

„Jo — det er et Aar siden — lige før

han skulde rejse første Gang til Kjøben-

havn, saa sagde A det til ham, te det

havde været galt med Kassen og med

Mejeri-Regnskabet, og te han var død i

Arresten af en Hjertelammelse —

"

„Naa ja, saa er det jo for saa vidt i

Orden. De har vel ogsaa sagt ham, at

de allerfleste har fortrudt deres Fremfærd

imod hans Fader jeg synes jo og-

saa, at det var altfor strængt, han skal

jo have været meget afholdt baade som

Mejerist og som Meddeske — Hvad

sagde Niels Peter dertil?"

„Aak jov han havde faaet det

at vide længe i Forvejen —

"

„Saa —

"

„Det vidste A sletett —

"

„Hvem havde ?"

,.Aa, det var nok allerede en af hans

Kammerater i Skolen."

„Hm, hm. Saa havde han allerede

længe været pinligt berørt deraf?"
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„Ja, han var forfærdelig kjed. Og han

sagde, te A skulde aldrig have skjult det

for ham. For det var ham saa grusomt

at tænke paa, at Folk altid havde seet

paa ham paa den Maade, uden at han

rigtig forstod det. Og han havde ogsaa

mærket det paa mig, sagde han. Men
han havde ett turdet spørge. Han havde

det bedst, den Tid mens han var hos

sin Farbroders."

„Ja, det er jo uhyre trist, saadant no-

get. Men nu maa De dog ikke plage

Dem med Selvbebrejdelser, for De har jo

gjort alt for det bedste og givet ham en

god Opdragelse. Og alle har jo i Virke-

ligheden følt Medlidenhed med ham. Det

seer vi jo ogsaa af deres \'iddighed til

at hjælpe Ja, ja, Mariade, tak for

Kaffe! — Gud være med Dem! — Saa

rejser han altsaa i Morgen?"

„Ja —

"

Præsten gik ud til Vognen, hvor Niels

Peter stod og holdt ved Tømmen,

—

sagde Farvel til ham og kjørte bort.

Niels Peter betalte kun 35 Kroner om
Maaneden for Kost og Logis hos de

Folk, hvor han boede i Kjøbenhavn.

Men saa skulde han ogsaa betale for

Ferien. Da det saaledes var en Bespa-

relse at forkorte denne, tog han til Kjø-

benhavn allerede den 14. August, skjønt

Kursuset først skulde begynde den 20.

— Saa kunde han jo ogsaa i Ro faa

forberedt sig en Del paa sine Ting. —
Hvor var dog alt skrækkelig uforan-

dret hos Manufakturhandler Poulsens, hans

Værtsfolk! Det eneste nye var en Tje-

nestepige, de havde faaet, mens han var

hjemme, og som saae paa ham med saa-

danne nogle mærkværdigt spørgende øjne.

— Men ellers havde man straks den

Poulsenske Tone summende om sig.

Denne udtrykte — i hvad den saa for

Resten sagde — en uafladelig Forundring

over, saa vidt dog denne Hr. Poulsen

var naaet, fra simpel Bondekarl til nu
at være — det, han nu var! Alle de

Mennesker, han havde pudset! For de

havde jo alle misundt ham hans Kar-

riere. Selv Vorherre, hvem han ellers

ansaa for sin specielle Ven, var vistnok

blevet ikke saa lidt forbløffet over den

Rekord, Poulsen havde sat. Men nu

kunde det jo Gudskelov ikke laves om,

og de Penge, han havde faaet fat i,

skulde han nok passe paa!

Niels Peter sad den første Aften, efter

Thebordet, oppe paa sit Værelse i en

meget mismodig Stemning. Den nærme-

ste Aarsag var vel nok, at han havde

maattet rejse hjemmefra, at Ferien var

til Ende, og at han nu igjen skulde til

at begynde paa dette skrækkelige Ex-

amensslid. Men naar han var mismodig,

dukkede ogsaa altid det med hans Fader

op i hans Sind og gjorde ham yderligere

trist. Han syntes jo saa, at det var, som
han hørte til en anden Klasse Mennesker

end de — ja, end de rigtige, de hæder-

lige. Aa, men den Slags — der var jo

intet at gjøre derved! Saa var der

ogsaa denhér Fritænker, han nu skulde

have til Lærer nogle Timer skulde

han have ene med ham, andre sammen
med 3 — 4 Kammerater, — men for Niels

Peters Vedkommende skulde det jo alt-

sammen være gratis. Ja, det var æng-

stende at tænke derpaa — men der var

ogsaa noget af det Ubekjendtes, det Ube-

grænsedes svalende Kuldegys derved. Det

at leve uden Gud havde intet som helst

lokkende for Niels Peter, tværtimod, —
nej, men i de Tider saae jo de fleste

Unge, i hvert Fald fra Landet, paa Fri-

tænkeriet som en Verden, hvor alt det,

man ellers betragtede som Last og Skam,
— f. Ex. den frie Kærlighed — var gjort

til en Række Program-Punkter, man kunde
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„kæmpe for" ligesom enhver anden Sag.

Denne Forestilling kunde jo nok gjøre

nogen Virkning paa et ungt Menneske

som Niels Peter, der sad og var spændt

af Blodet. Men hvad der optog ham

mere, var dog den Tanke, at blandt disse

Fritænkere kunde man vel heller ikke

holde paa den almindelige Dom om et

Menneske, der havde været en Bedrager.

Han regnede vel ikke, at Fritænkernes

Dom kunde gjøre ham noget godt —
alligevel var her noget, der umiddelbart

drog ham som en Slags Befrielse.

Aa ja! sukkede han i sin forpinte og

fortrykte Stemning, det var dog godt, at

han havde nogen Tid, at det først var

paa Onsdag, han skulde til at tage iat

igjen og ud i alt dette nye. Idag var

det Torsdag.

Den nye Pige kom ind i Værelset for

at gjøre i Stand til Natten.

Hun saae godt ud og kastede atter

dette spørgende Blik til Niels Peter, al-

deles som om hun var paa Nippet til at

sige noget til ham.

„Med Forlov at spørge: hvad er Deres

Navn?" fandt han sig foranlediget til at

sige.

„Angla!" sagde hun og vendte sig i

det samme helt om imod ham, med Hæn-

derne paa Rj'ggen og Overkroppen frem-

adbøjet.

Hendes Tone og Bevægelse gjorde det

ligesom til en Selvfølge, at de skulde

være Kammerater, og syntes med det

samme at kuldkaste alle Grænser for dette

Kammeratskab.

Et øjeblik efter sad hun i Sofaen hos

ham. Og det var ikke blot gaaet gan-

ske naturligt men ogsaa ligesom selvføl-

geligt til. De kyssede og kjærtegnede

hinanden, og han var lige saa forvirret

og forbavset over sig selv som over

hende. Han var i den Grad ude i det

Fremmede og Ubekjendte, saa han end-

ogsaa undrede sig over, at han dog sta-

dig vogtede Sømmelighedens Grænse og

huskede paa, at hun ikke kunde blive

hans.

Det varede nogle Minutter, dette An-

fald, — saa sprang hun op og forsvandt

ud af Døren, idet hun nikkede smilende

til ham.

Nu sad han jo næsten midt i den frie

Kjærlighed, tænkte Niels Peter. Nej, han

havde ikke gjort, og han vilde ikke gjøre

noget, hvorved han bandt sig I Men dette

i Aften — — det vilde gjentage sig —
det kunde sikkert ikke undgaaes.

Ubevidste og halv ubevidste Tanker

havde uhyre travlt hos ham, Tanker,

som han slet ikke anerkjendte, men som

alligevel smuttede ud og ind - — Denne

fritænkerske Verden — hvordan mon den

i det hele var at leve i? Hvad mon man
saa kunde tillade sig? — Men Troen paa

Gud vilde han jo ikke opgive. Saa kunde

han jo i hvert ikke tillade sig noget af

alt delte andet — — Skjønt var det nu

saa sikkert? var det saa sikkert

Han fik ikke holdt sin sædvanlige An-

dagt den Afcen.

Næste Aften kom hun igjen. Og me-

dens Sanserusen ikke var saa stærk som

igaar, blev han derimod meget mere for-

elsket i hende. Jo, for hun var tilbage-

holdende i Aften. Han kom i Tanker

om, at han vist maatte have taget fejl

igaar i denne Følelse af. at hun ingen

Grænser satte. Den Mulighed faldt ham
derimod ikke ind, at hun maaske kunde

sætte saadanne nii, belært af hans reser-

verede Optræden igaar.

Han syntes, det maatte være dejligt at

forlove sig med hende og dele Livet med
hende indtil Døden — men for en Sik-

kerheds Skyld sagde han med det samme
til hende, at hun jo nok forstod, at de
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ikke kunde forlove eller gifte sig med
hinanden, — og at hun jo da vel heller

ikke betragtede ham som bunden nu?

„Kjære!" svarede hun, „det manglede

bare
!

"

Det var ham nu heller ikke tilpas, det

Svar.

Da hun gik, sagde hun, at de ikke

kunde sees i Morgen, Løverdag Aften.

Men hun foreslog ham, om de ikke skulde

gjøre en Tur i Skoven paa Søndag. For

paa Mandag, sagde hun, saa rejste hun

ud til en Tante i Roskilde, hvor hun

skulde hjælpe ved sin Kusines Bryllup,

og saa kom der en anden Kusine her

ind i hendes Plads saalænge og var her

i en tre Uger.

„Saa faar jeg Dem ikke at see i de

tre Uger?" sagde Niels Peter.

„Nej! — Godnat!" - - -
Et Par Timer efter at hun var for-

svundet, da han vilde til at gaa i Seng,

tænkte han paa at bede, hvad han altid

plejede; men han opgav det. Det var,

lige som han ikke rigtig var sig selv,

syntes han.

Skovturen om Søndagen endte, for Niels

Peters Vedkommende, med et meget sør-

geligt Resultat; den havde kostet ham
næsten 30 Kroner. Da han om Aftenen

stod ene paa sit Værelse, var det ham
rent umuligt at begribe, hvordan det var

gaaet til. Men han behøvede blot at

huske efter, saa vidste han godt, hvad

de var gaaet til. De havde kørt paa

2den Klasse til Klampenborg, og han

havde foræret hende et Par Handsker;

men det var jo ikke det, der havde gjort

det. Det var Regningen i Restaurationen.

Han havde aldrig haft Anelse om, at

den for to Mennesker kunde komme op

paa 26 Kr. 25 Øre. Og saa var det

endda ikke saa meget det, de havde

spist, som det, de havde drukket. Og
det kunde de akkurat ligesaa godt have

ladt være med, og drukket 01 eller Vand.

Tre Slags Vin havde de faaet. Han
havde ladt Angla kræve ind. Hun kjendte

nemlig, i hvad Orden de skulde komme:
først Rødvin, saa Madeira og saa Cham-
pagne. Men hun kjendte ikke Priserne.

Dem saae de først bagefter paa Regnin-

gen. Niels Peter havde i sin Nød talt

med en anden Gjæst i Restauranten, en

meget pæn Herre, men han havde sagt,

at der var ikke noget urimeligt i Prisen.

Saa havde Niels Peter i Øjeblikket kun-

net slaa det noget hen, for skjønt de

langtfra tømte de Flasker, som var ble-

ven sat for dem, saa kunde han dog
nok mærke, at han havde faaet noget

at drikke.

Men nu, da han kom hjem — nu
kunde han ikke længer glemme. Han
var rent fortvivlet! — Han ejede kun
en halv Snes Kroner, og han skulde be-

tale 35 til Hr. Poulsen for September

Maaned om nogle Dage. Og Hr. Poul-

sen var meget nøjeregnende. Og hvor-

dan skulde han kunne skrive hjem! Hans
Moder maatte jo straks henvende sig til

Præsten, og han vilde forlange fuld Be-

sked, og Niels Peters Udgifter var saa

nøje fastsatte og forud beregnede, saa

det var ganske umuligt at skjule en ex-

tra Udgift paa 26 Kroner. — — Havde
det ikke været den store Taknemmelig-

heds-Følelse eller Skyldfølelse, han paa

hele Turen havde haft overfor hende:

at hun saadan gav ham Lov til saa

meget og endda slet ikke vilde binde

ham — — nej, saa havde han da sik-

kert aldrig kunnet finde paa at lade

hende ene om at bestemme alting med
Middagen dér i Restaurationen.

Det var forfærdeligt, for nu var han jo

ikke blot kommen ind paa den fri Kær-
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lighed — da et Stykke ind paa den —
men han var jo ogsaa næsten bleven

uhæderlig. Ja, hvordan skulde han und-

gaa at blive det, saadan som han havde

lavet det!

Havde der blot ikke været dette med

Angla, — havde han blot kunnet opgive

al Tanke om at fortsætte det, naar hun

kom tilbage fra Roskilde, - saa var

han vist straks sunket ned for Gud i

Bøn, var kommen til sig selv og havde

ærligt mødt \'irkeligheden paa een eller

anden Maade. Men nu opgav han hende

ikke, kunde ikke ret komme til sig selv

og derfor heller ikke til Gud — — nu

søgte han at flyde ovenpaa med et ube-

stemt, meningsløst Haab til Fremtiden.

Han syntes slet ikke han frygtede no-

gen Straf fra Gud; men han havde paa

Fornemmelsen, at talte han til Gud, saa

blev han selv ærlig, og saa var alt af-

gjort med det samme. Og det var vist-

nok denne Afgørelse, han søgte at und-

gaa.

Det var jo Søndag Aften nu — og paa

Onsdag skulde han begynde hos Wulff.

Han lod sig drive over Mandag og Tirs-

dag uden at faa nogenting bestilt eller

nogenting afgjort — og uden Bøn. Ons-

dag Formiddag befandt han sig paa Kur-

suset. Han syntes næsten ikke, han vid-

ste, hvordan han var kommen derop.

Man sad inde i Hr. Wulffs egen Stue.

Den saae meget uordentlig ud. Hans

gamle Husholderske, en svær og for Re-

sten meget skikkelig udseende Kone eller

Pige, var inde med Kaffen til ham, da

Niels Peter kom. Mens Wulff drak, for-

klarede han, at Amalie havde Ordre til

ikke at røre eller flytte noget herinde

uden een Gang om Maaneden, saa lagde

han selv først dét til Side, som hun ab-

solut ikke maatte tage fat paa.

Det var især Aviser, Bøger og Papi-

rer; det flød med herinde, men der var

ogsaa adskillige Klædningsstj'kker, end-

ogsaa Penge laa der hist og her og

drev.

Der var, foruden Niels Peter, tre unge

Mennesker til Stede. Han syntes, det var

nogle slemme Labaner at see paa.

Det var den nj'ere Historie, de skulde

begynde paa; men Hr. Wulff sagde, at

nu vilde han blot lige give dem for til

næste Gang, saa kunde de jo i Dag ellers

snakke lidt om Tingene.

I Førstningen lod det til, at det var om
Voltaire og Rousseau og i det hele om
Indledningen til den franske Revolution,

han vilde tale, men det varede ikke ret

længe, saa var han inde paa mere almin-

delige, moralske Betragtninger. De tre

andre snakkede rask med.

Niels Peter sagde ingen Ting, og i

lang Tid hørte han heller sletikke efter.

Men saa begyndte Hr. Wulff at tale om
noget, som han kaldte: de moralske

Motiver. Frygten for Gud eller for Guds

Straf var aldeles ikke noget moralsk

Motiv, sagde han; først naar man gjorde

det gode, fordi det stemmede med Ens

Natur og Væsen, handlede man moralsk.

Der kunde \-ære den, for hvem det at

stjæle var en ganske naturlig Ting; hans

Handling kunde ikke kaldes egentlig umo-

ralsk, skjønt Samfundet naturligvis maatte

straffe den. — Niels Peter sagde fremdeles

intet, men nu var han meget stærkt inter-

esseret. Dette virkede paa ham som et

svalende Pust i hans overhedede, forpinte

Tilstand. Her var rimeligvis de nye Syns-

maader, de nye Muligheder, hvorunder

han maaske kunde leve — trods alt det.

han havde bag sig.

Det gale var, tænkte han, men næsten

ubevidst, at han kunde umulig i Længen

lade være at bede, og skulde han bede,

maatte han nødvendig være ærlig mod

sig selv, og saa hjalp de nye Synsmaa-

der ham vist alligevel intet.
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Paa et mindre Bord, der stod ikke ret

langt fra ham, laa der en Stabel Sølv-

penge. Han syntes godt, han kunde

have faaet sig til at tage dem. Det

var saamænd da ikke andet end Frygt,

der holdt ham tilbage.

Det regelmæssige Arbejde, som han

nu begyndte paa hjemme, stivede ham
noget af. Men da der var gaaet to

Dage, kom der paany en Rædsel over

ham for den 1. September, da Maaneds-

lejen skulde betales. Tiden syntes ham
som en Flod, der førte ham frem imod

et frygteligt Vandfald — og der var jo

intet, hvormed han kunde standse Baa-

dens Fart — alt gled, syntes han, Un-

dergangen i Møde. — Han var i en

saadan Pine Løverdag Morgen, da han

stod op, og der var en saadan jagende

Angst over ham, da han kom til en

Ene-Time paa Kursuset om Formiddagen,

saa han gjorde sig sletingen særlige

Overvejelser — umiddelbart før han stak

de Sølvpenge til sig, der endnu laa paa

Hr. Wulffs Bord. Tilstanden, hvori han

havde befundet sig, var saa vaandefuld,

saa han maatte have en Forandring; det

var mere denne Følelse, der drev ham i

Øjeblikket, end Tanken om Fordelen,

han kunde faa af Pengene.

Wulff var ikke i Stuen, da han tog

dem, saa det gik i og for sig nemt

nok.

Det var virkelig en Slags Vederkvæ-

gelse, straks da han kom hjem, at have

faaet noget helt nyt at tænke paa. Nu
var han jo vis paa at kunne betale Hr.

Poulsen, og alt det rædselsindgydende

hos denne selvsikre Person svandt plud-

selig bort. Det viste sig, da han fik

Pengene talt, at der var 12 Tokrone-

stykker. Det Par Kroner, der manglede,

kunde han sagtens komme over, uden

at det mærkedes i Regnskabet.

Da alle Momenterne i denne nye Af-

fære var ganske friske og ugennem-

tænkte, kunde han nok foreløbig lægge

det hele til Side; det var ikke som med
det nys overstaaede, hvor hver en Tanke

ved Gentagelse næsten var bleven til en

Tvangsforestilling, der forfulgte ham
uafladelig.

Men dette varede dog kun til Søndag

Formiddag, da omringede den nye Stil-

ling ham pludselig og indesluttede ham
som i et bælgmørkt Fængsel.

Den Tanke, som nu helt beherskede

ham og trykkede ham ned i noget

drømmeagtig laadent, noget tæt og kvæ-

lende, — var den gamle, men forstær-

ket: at nu hørte han virkelig samme
Steds hen som hans Fader; alt, hvad

hans Moder havde advaret ham imod,

det var han nu midt i — han var

uhæderlig, ja, det var det Ord, hun altid

havde brugt. Aa, nu saae han, at det

var netop dette, hun lige fra hans Barn-

dom havde talt til ham om tidlig og

silde, længe, længe før hun ligefrem

havde fortalt ham om hans Faders

Skæbne. — Da han gik til Sengs Søn-

dag Aften, var det over ham som en

Feber, som en legemlig Sygdom, —
han var saa elendig, saa han troede,

han skulde dø.

Men da han havde opgivet alt, havde

tabt alt Land af Sigte, og hverken havde

nogen Fortid eller nogen P'remtid mere

— da var han begyndt at bede, næsten

uden at vide af det, og det gav ham
Fred i Sindet. Noget efter faldt han i

Søvn.

Da han vaagnede, stormede alle Ræds-

lerne atter ind paa ham, og en ny kom
til, foruden det igaar Aftes: han tænkte

paa, at Pengenes Forsvinden jo umulig

kunde forblive skjult tor Hr. Wulff mere

end højst et Par Dage. han maatte jo

da vide, at han havde lagt de 24 Kro-

ner der paa Bordet, og snart komme til
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at savne dem. Men i sin Angst, der

næsten var som et Vanvid, smøgede

han det hele af sig og tyede lige til

Bønnen igen. Alt, hvad der hed Be-

slutning, skød han fra sig, al Bekym-

ring for de nærmeste Følger, — han

syntes, der var ikke andet tilbage at

ham selv end Bevidstheden om Gud i

Bønnen, hans hele Tilværelse var kun

dette Fadervor — ja, og saa Arbejdet,

men dette udførte han rigtignok helt me-

kanisk.

Saaledes kom han igennem endnu to

Dage. Al Vejren efter nye Wulff'ske

Synsmaader var nu borte, alle Tanker

om Angla var ligeledes forsvundne, han

vilde ikke see hende mere. Kunde han

ikke slippe derfor hos Poulsens, vilde

han flytte.

Han var saare langt fra at spille Ko-

medie, han var sig selv, det følte han,

men det var, som om han slet ingen

Forbindelse havde med det jordiske

overhovedet, og han anede, at denne Til-

stand kun kunde være en ganske fore-

løbig Tilflugt. Gud ydede ham; skulde

han kunne blive ved med at bede,

maatte han have det jordiske med, han

maatte ned til sin Skæbne og dens

Krav — sin Moders Krav fra han var

lille

Snart indtraadte ogsaa Forandringen,

og ved en særlig Anledning. Hr. Wulff

kom om Onsdagen tilfældig til at sige,

at hans gamle Husholderske, han havde

haft i saa mange Aar, var rejst. — Da
slog den Tanke ned i Niels Peter, at

Hr. Wulff naturligvis havde opdaget det

med Pengene og havde fattet Mistanke

til sin Husholderske; derfor var hun
rejst! Hun led nu uskyldig for hans

Brøde!

Han kunde sletikke spørge, han følte,

at han ikke var Herre over sin Spæn-

ding. Og da han var bleven ene og

gik med sine Bøger under Armen i

Vimmelskaftet, mærkede han, at han

kunde hellerikke bede som før — dette

uverdslige Liv i Bønnen alene, uden Be-

slutning om nogen Verdens Ting, —
nej, han kunde ikke naa det mere, —
det var maaske, tænkte han, fordi hans

Pligt nu i Virkeligheden var ham fuld-

stændig klar og uomtvistelig.

Og han kunde lige saa lidt arbejde.

Han mærkede det, da han kom hjem.

— Straks etter Frokost gik han ud —
med en lige saa sikker som uklar For-

nemmelse af at vige udenom, at narre

sig fra noget — ned til Baadehavnen

ved Marmorbroen ; han lejede en Jolle

og roede ud gennem Havnen, langt ud

i Sundet. Han døvede Tankerne ved at

ro og ro af alle Livsens Kræfter; men

da han havde faaet Byen godt paa Af-

stand, laa han stille paa Aarerne og

saae sig om. Han havde aldrig været

derude før, og det fremmede Indtryk,

som alting gjorde paa ham, havde en

forflygtigende Virkning, der atter lige-

som bar ham oppe. Der var jo en

Angst i ham for hans egne Tanker,

som nu sporede hans Fantasi, saa han

efterhaanden befandt sig som i et ganske

ukendt Eventyr-Rige. Disse store, svul-

mende, rødgule Varmeskyer i Horison-

ten, disse Qerne Taarne og Bakkedrag,

som ragede op over Vandlinien, det var

ikke dansk eller nogenting andet kendt,

det gjorde et lignende uvirkeligt Indtryk,

som naar han som Dreng havde drevet

den Sport at bøje sig helt forover og

see alt med sine skrævende Ben som
Ramme. Det var, ligesom han selv blev

en anden derved, sletikke Niels Peter,

sletikke det Menneske, som nylig havde

— — — — han kom sletikke sig selv

ved — — hvor det var forskelligt fra

hans Hvile i Bønnen før, for da var

han virkelig sig selv — ihvor tilhyllet
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hans jordiske Skæbne ogsaa var. Atter

nærmede han sig til at ville bede —
men det var umuligt — i denne Til-

stand — nej, han var sletikke sig selv!

Men han klamrede sig saa til sine Fan-

tasier, ligesom i Angst for, at Eventyret

skulde ende mod hans Vilje,

Det var bleven sent paa Eftermid-

dagen, han var sulten, og han havde

jo langt at ro. Tilsidst gav han sig

saa paa Tilbagevejen.

Han fik Baaden fortøjet, hvor han

havde lejet den, og vilde nu gaa hjem

ad Raadhusstræde. Men da han stod

udenfor den daværende Mariboe's Skole,

kom han til at se op ad Kanalen, med
Thorvaldsens Museum, Højbro, Nikolaj

Taarn — der altsammen laa i et gyl-

dent Sen-Eftermiddags Sollys — og da

blev han overvældet af en hel Sværm
af Minder, en altomfattende Stemning

fra for et Aar siden, da han første Gang
saae Byen, optaget af alle de skønne,

nye Indtryk — og uskyldig — uskyl-

dig!

-

I samme øjeblik vidste han, at han

maatte gaa til Bekendelse overfor Hr.

Wulff, koste hvad det vilde, — tillige

opdagede han, at han stod og hviskede

Bøn til Gud.

Nu var han sig selv! — med en

umaadelig, en ufattelig Ulykke over sig,

— men sig selv var han!

Han vilde blot vente til i Morgen, da

han atter skulde have en Ene-Time med
Hr. Wulff. Det var ikke engang sagt.

at han kunde træffe ham hjemme nu.

Da han sad deroppe Kl. 10 næste

Morgen, havde han naturligvis i de for-

løbne Timer gennemgaaet Sagen utallige

Gange. Lige før han ringede, var det

hans Beslutning straks at række Hr.

Wulff de 24 Kroner og bekende sin

Brøde. Men da saa Læreren kom ind, paa

sin sædvanlige distræt, smaavrøvlende

og for Resten meget velvillige Maade,

blev det til:

„f)e vilde da ikke være saa venlig,

Hr. Wulff, at sige mig, af hvad Grund

Deres gamle Husholderske er kommen
bort?"

„Kommen bort? Amalie? Hun er sgu

ikke kommen bort. Jeg ved meget

godt, hvor hun er at finde."

„Jamen, hvorfor hun er rejst fra

Dem?"

„Hvad Pokker!" sagde Hr. Wulff og

stirrede paa Niels Peter, „hvorfor vil De

vide det?"

Denne var bleven ligbleg.

„Nej, De behøver ikke at sige mig

det!" raabte pludselig Hr. Wulff. „Men

nu skal jeg fortælle Dem, hvorfor hun

er rejst: hun har giftet sig, den gamle

Høne! Ja, hun er skrupskør. Alle

Fruentimmer er skrupskøre!"

Niels Peter maatte hurtig tørre sine

Øjne. Han følte sig svim.mel af Lykke.

Saa havde han da ikke styrtet den

gamle Pige i Ulykke. Han glemte et

øjeblik alt andet.

Hr. Wulff tog fat paa Lektien. Det

var Latin.

Men Niels Peter kunde ingen Ting

huske eller samle. Hans Glæde var

straks bleven afløst af Bevidstheden om,

at han skulde have Pengene tilbagegivet

og sagt -og tillige af den Tanke,

at Hr. Wulff jo maaske kunde mistænke

en anden af sine Elever — —
Hr. Wulff standsede i Overhøringen:

„Det er mærkværdigt, hvor det Gifter-

maal optager Dem, Hr. Niels Peter Niel-

sen. De skulde da vel aldrig have haft

Tanker til min gamle Amalie?"

Niels Peter kunde hverken svare eller

blot smile.

Lidt efter sagde Hr. Wulff: „Nej, men
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veed De, hvad jeg tænker mig? Jeg

tænker mig, at De var bange for, hun

skulde være kommen bort i Unaade.

Fordi jeg mistænkte hende for at have

bestjaalet mig for 24 Kroner. — Ja, det

var en ganske unødig Frygt af Dem.

Det er en af mine kære Elever, der har

taget dem. Og han maa endelig be-

holde dem, for jeg troer nok, han træn-

ger haardt til dem. Og jeg er vis paa,

at han aldrig gør saadant noget mere,

for han har været ganske rædsomt for-

pint af det bagefter. Naa, skal vi

saa fortsætte?"

„Jeg veed, hvem det er," sagde Niels

Peter med en Stemme, der helt hakke-

des i Stykker af en lydløs Hulken.

„Ja, da forbyder jeg Dem paa det

strængeste at nævne ham!" raabte Hr.

Wulff. „Det kunde ganske ødelægge

hans og mit Forhold. — Skulde jeg

dér overfor ham staa Han skal

beholde Pengene, og jeg vil ikke høre

hans Navn ! Nu maa De virkelig.

tage Dem sammen, saa vi kan komme
Lektien igennem!"

Det gik nogenlunde en Snes Minutter,

men saa blev Niels Peter igen helt

umulig, og endelig brast han i voldsom

Graad —
„Men hvad er det dog, besynderlige

Menneske? Hvad er der nu i Vejen?"

spurgte Hr. Wulff.

„Jeg er saa bange for," hulkede Niels

Peter, „at De alligevel skal tænke paa

en forkert, paa en anden end den, det

virkelig er — —
".

.,Ja, da vil jeg, Fanden gale mig,

ikke sige det tydeligere! De maa lide at

en øjeblikkelig Sindsforvirring. Gaa hjem

i Seng! Skrub af med Dem!"

„Maa jeg ikke nævne hans Navn?"

„Ikke Tale om dét! Jeg vil ikke høre

det!" Hr. Wulff aabnede Døren. „See

saa, nu af Sted med Dem! I Morgen

Formiddag er De forhaabentlig atter

normal.«

Men Niels Peter rørte sig ikke. De

stod et Par Minutter tavse overfor hin-

anden.

„Naa, ja, ja, da!" sagde endelig Hr.

Wulff. „Hvis De kan besvare mig føl-

gende Spørgsmaal, saa kan umulig no-

gen af os være i Tvivl om, at vi tæn-

ker paa den samme Person: Besluttede

den unge Mand at gaa til Bekendelse af

Frygt for Guds Straf, eller fordi han

tilsidst maatte følge sin sande Natur?"

„Det var vist, fordi han maatte følge

sin sande Natur," sagde Niels Peter.

„Seer vi det! Saa fik jeg Ret!"

„Nej, for han havde vist narret sig

fra sin sande Natur, hvis han saa ikke

ogsaa havde maattet skilles fra Gud

tilsidst."

„Aah — Passiar! — Farvel!"

„Farvel! — Og Tak! Tak!" raabte

Niels Peter, idet han skyndte sig ned

ad Trappen.
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VORE ARBEJDERFORHOLD.
Af A. Peschcke Køedt.

Indledning.

UNDER det gamle Lavsvæsen blev For-

holdet mellem Mestre, Svende og Lær-

linge ordnet med Datidens Produktions- og

Omsætningsforhold for Øje. De Ældre iblandt

os erindrer endnu den rejsende Haandværks-

svend som en af Gadens og Landevejens

daglige Typer. Hele Bagagen kunde rum-

mes i et Tornister. Hvert Fag tog sig af

sine Standsfæller. Og naar Haandværkssven-

den længtes efter Forandring, pakkede han

sine Sager sammen, greb sin Stok og drog

ud i „den vide Verden". Haandværker-

Herberget hørte til Byens faste Institutioner.

Men naar den farende Svend havde fundet

Arbejde, plejede han at faa Kost og Logi

hos Mesteren. Samarbejdet formede sig ofte

saa venskabeligt, at man kunde høre munter

Sang fra Værkstederne, og ikke sjældent var

Svendene om Aftenen selvskrevne Gæster i

Mesterens Hjem.

Den Gang saa man i Lærlingen den vor-

dende Svend og i Svenden den senere Me-

ster. Svendeprøver og Mesterskab var de

af Faget krævede Dygtighedsbeviser. Der

blev vel opretholdt en ret stræng Lavsdisci-

plin, men Mesteren stod ikke i et fjendtligt

Klasseforhold til sine Medhjælpere.

Maskinteknikken fremkaldte hurtigt en Om-

væltning i disse borgerlige Forhold. Værk-

stederne blev kuede eller fortrængte af Fa-

brikkerne. Haandværkerne kunde ikke kon-

kurrere med Storindustriens Masseproduktion.

Arbejdets Deling blev Løsenet. Og i Stedet

for fagligt uddannede Mestre og Svende, der

kunde give deres Frembringelser et selvstæn-

digt Præg, traadte Fabrikarbejdere, som ind-

delte i Sektioner udføite en enkelt Del af et

skabelonmæssigt tilrettelagt ensartet Fabriks-

produkt. Kvinder og Børn, der i Lavsvæs-

nets Tid sjældent deltog i det egentlige

Værkstedsarbejde, holdt sammen med Ma-

skinerne deres Indtog i Fabrikkerne. Arbejds-

giverne blev utilgængelige for Arbejderne. I

Stedet for Mestre og Svende traadte Arbejds-

købere og Arbejdssælgere, der under fortsatte

Brydninger gensidigt søgte at aftvinge hver-

andre de størst mulige Indrømmelser.

Det gamle Tillidsforhold mellem Overord-

nede og Underordnede er under de nye

Tilstande blevet afløst af gensidig Mistillid.

Man staar stadig rustet til Kamp. Praktiske

Hensyn har ført til gensidig anerkendte Vold-

gifts-Institutioner, der ved mange Lejligheder

gør stor Nytte. Men opnaaes der ikke

Enighed under fredelige Forhandlinger, er-

klæres Krigen. Kampmidlet er fra Arbejder-

nes Side Strejken, fra Arbejdsgivernes Side

Lockout'en. Udviklingen har dog medført

taktiske Ændringer i Slagplanen. I Stedet

for at føre mange smaa lokale Krige har

begge Parter foretrukket under Lønkampe

og andre Stridigheder at optræde med samlet

Styrke. Arbejderne slutter sig sammen i

faglige Foreninger der omfatter hele Landet.

Og de forskellige Fag opretter centrale Or-

ganisationer, der styrer de samvirkende Fag-

foreningers fælles Anliggender. Arbejdsgiverne

følger Eksemplet. Og Militarismens Princip-

per overføres i Krigstilfælde paa de to kæm-

pende Lejres Operationer. Man genfinder

under Nutidens store Sammenstød mellem

Hjemlandets Arbejdere og Arbejdsgivere en

lignende Fanatisme som i de Krige, der af-

gøres udadtil med Krudt og Kanoner.

Naar man med det sidste Slægtleds Ar-

bejderforhold for Øje kaster et Tilbageblik

paa Lavsvæsnets Tid, opdukker jævnligt det

Spørgsmaal: „Har den storindustrielle Masse-

produktion med alle deraf følgende sociale

Forstyrrelser og Forskydninger ført os nær-

mere til det af Fortidens og Nutidens Social-
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reformatorer tilstræbte Maal: „en fredelig og

sorgfri Tilværelse for det størst mulig An-

tal" ? Svaret paa dette Spørgsmaal kræver

dog mere end en Sammenligning mellem

Lavsvæsnets lyse og Stordriftens mørke Si-

der. Den, der fordomsfrit følger Udviklin-

gen i sin Helhed, maa nødvendigvis komme

til den Slutning, at vi gennem Nutidens Ar-

bejderkampe langsomt men sikkert gaar en

bedre Fremtid imøde. Men denne Erken-

delse udelukker ikke en berettiget Kritik af

den Haardhed og Hensynsløshed, med hvil-

ken de økonomiske Krige mellem Arbejdere

og Arbejdsgivere altfor ofte udkæmpes. Det

er let nok i al Almindelighed at udstede og

underskrive antimilitaristiske Fredsproklama-

tioner. Men disse Erklæringer har ringe

praktisk Betydning for Menneskeheden, saa-

længe vi tillader Krigstendenserne at faa

Overtaget, hver Gang Styrken af vort fred-

sæle Sindelag sættes paa Prøve under Stri-

digheder, der berører vore personlige eller

faglige Interesser. Arbejdere og Arbejds-

givere har i denne Henseende meget lidt at

bebrejde hverandre. Naar Lidenskaberne op-

flammes, faar de onde Instinkter Overtaget.

Fredsmægleren skydes til Side. Brutaliteten

sættes i Højsædet.

Arbejdets Frigørelse.

Efter at Lavsvæsnet med dets mange ind-

snævrende faglige Regulativer havde overlevet

sig selv, blev der forberedt frisindede Refor-

mer med det Formaal at frigøre Retten til

Arbejde for tyngende Baand. Denne Bevæ-

gelse fandt Lovhjemmel i Forfatningens §

83: „Alle Indskrænkninger i den frie og

lige Adgang til Erhverv, som ikke er be-

grundede i det almene Vel, skulle hæves ved

Lov."

Af Hensyn til „det almene Vel" maatte

Læger, Apothekere, Skibsførere og Lærere

etc. underkaste sig Duelighedsprøver, før det

blev dem tilladt at udøve deres Virksomhed.

Men ellers skulde der aabnes alle Landets

Arbejdere ligeberettiget Adgang til ærligt

borgerligt Erhverv. Stavnsbaandets Løsning

— Retten til frit at skifte Opholdssted —
var en Forløber for Arbejdets Frigørelse —
Retten til at tage Arbejde, hvor det fandtes.

Næringsloven af 1857 var et Kompromis

mellem Lavssystemets og Frikonkurrencens

Talsmænd. Mange gamle Skranker faldt,

men den fulde Erhvervsfrihed blev ikke gen-

nemført, og talrige senere Forsøg paa at føre

Udviklingen videre i frisindet Retning er

strandede paa Modstand fra Rigsdagens kon-

servative Medlemmer i Folketing og Lands-

ting. Højre holdt paa Bevarelsen af et fag-

ligt Værn for de forskellige Haandværk. Men

ogsaa Socialdemokraterne har i Lavsvæsnets

GruppedeHng fundet et Forbillede for deres

fagligt begrænsede Sammenslutninger. Nu-

tidens Fagforeninger bekæmper ligesom de

gamle Lav den fri Konkurrences Indtrængen

indenfor de fagligt afstukne Rammer. Med-

lemmer af Murernes, Tømrernes, Malernes,

Snedkernes og hele Rækken af de øvrige

Fagforeninger maa ikke paatage sig Arbejde

i mere end ét Fag, selv om de har Viljen

og Evnen dertil. Denne Ordning styrker de

sammensluttede Arbejderes Magtstilling. Men

den hindrer Arbejdere, som ikke vil under-

kaste sig Fagforeningens Tvangsbestemmelser,

i det fri Valg af deres Erhverv.

I Lande, hvor Arbejdere med afvigende

religiøse, sociale og politiske Anskuelser hver

især kan indmelde sig i Fagforeninger af

deres egen Farve, er der en vis Bevægelses-

frihed. Man finder saaledes i flere Lande

Konservative, Liberale og Socialdemokrater

i særskilte Fagforeninger, der dog i Reglen

arbejder sammen under Lønkonflikter. I

England har Arbejdernes „Trade-Unions" ind-

til den nyeste Tid bevaret et selvstændigt

Særpræg. Store Grupper af engelske Arbej-

dere vil ikke lade sig indrullere under Social-

demokratiets Fane. De foretrækker at tilhøre

et borgerligt Arbejderparti (Labourparty), der
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i vid Udstrækning respel<terer den personlige

Frihed og Selvbestemmelsesret.

I Danmark er Fagforeningsbevægelsen saa-

ledes sammensmeltet med den socialdemokra-

tiske Klassekamp, at Medlemmer af en dansk

Fagforening i det offentlige Omdømme uden

videre indrangeres blandt Tilhængerne af den

socialistiske Statsidé. Der er saaledes i Dan-

mark kommet et vigtigt partipolitisk Moment

ind i Arbejdernes Fagforeningsbevægelse, og

derved vanskeliggøres fredelige Ovenskomster.

Naar Arbejdsgiverne hver Dag betegnes og

bekæmpes som Fjender af den Samfunds-

orden, Arbejderne tilstræber, udarter Løn-

striden let til en politisk Klassekamp, under

hvilken de saglige Hensyn skydes tilbage i

anden Række.

Dette Forhold medfører for Arbejderne

den Fare, at Lovgivningsmagten jævnligt

nærer Betænkelighed ved under det sociale

Reformarbejde at yde Arbejderne en økono-

misk Støtte, som i Realiteten styrker Social-

demokratiets politiske Magtstilling. Og om-

vendt hindres Arbejdsgiverne gennem So-

cialdemokratiets stadig voksende Herredømme

over den fagligt organiserede Arbejdsstyrke

i den fulde Udnyttelse af deres industrielle

Præstationsevne. Foretagsomheden lammes.

Der indtræder hyppige Stagnationsperioder.

Udlandets Konkurrenter faar Overtaget. Og

naar Arbejdsgiverne saaledes som under den

store Lockout i 1899 søger at vælte Aaget

fra sig, rykker Socialdemokratiet efter Slaget

hurtigt frem igen med uformindsket eller for-

øget Styrke. For at forstaa denne Udvikling

maa man frigøre sig for Klasse fordomme og

erkende, at Fagforeningernes Indflydelse bun-

der i den Dygtighed, med hvilken Socialde-

mokratiet fra en ringe Begyndelse under

mægtig Modstand Skridt for Skridt har løf-

tet de organiserede Arbejdere op til højere

Lønninger, voksende Anseelse og forbedrede

Kaar. Naar der tales om, at Førerne kun

holder Liv i Agitationen for at skaffe sig

selv et „Levebrød'", saa er denne Bebrejdelse

daarligt begrundet. Ved at sammenholde

det opslidende Arbejde, der præsteres af

Socialdemokratiets Ledere, med den i Reg-

len ret tarvelige Løn, der ydes dem af Par-

tiet, har man ringe Grund til at misunde

Førerne deres Livsstilling.

Men med al Anerkendelse af det gode.

Fagforeningerne har udrettet, maa man stadig

følge Udviklingen i sin Helhed. Gør man

det, kommer man til den Slutning, at der

under Fagforeningernes Herredømme efter-

haanden har udviklet sig despotiske Ten-

denser, der truer med paa Arbejdets Om-

raade at føre os ind i russiske Tilstande.

Forfatteren mindes endnu den Tid, da

Pio, Brix og Geleff hejste den røde Fane.

I min Forretning var der den Gang et Par

Socialdemokrater, og det vakte stærk Mis-

stemning hos det øvrige Personale, da en af

Kontoristerne optraadte som socialdemokratisk

Taler paa offentlige Møder. Man søgte at

lægge en Pression paa mig for at bevæge

mig til at afskedige Socialdemokraterne. Men

jeg afviste øjeblikkeligt dette Krav som et

fuldstændig uberettiget Indgreb i de paa-

gældende Medarbejderes personlige Frihed.

Mange Aar senere fremdrog jeg dette Ek-

sempel overfor en Deputation af 3 Arbejdere,

der forlangte, at jeg skulde afskedige to paa

mit Væveri beskæftigede Kvinder, fordi de

nægtede at indmelde sig i Fagforeningen.

Man truede med Strejke, hvis Kravet ikke

blev opfyldt, men jeg afviste med Harme

Deputationens Forlangende og gjorde gæl-

dende, at et Parti, der dagligt prydede sit

Program med Devisen: „Frihed, Lighed og

Broderskab", efter min Opfattelse burde

skamme sig ved at opstille Fordringer, der

tilsigter brutalt at knægte den personlige

Frihed. Nu for nylig er man paa et andet

Væveri gaaet saa vidt at forlange en Kone

afskediget, fordi hendes Mand uden Fag-

foreningens Tilladelse havde taget Arbejde

som Sporvognskusk.

Man spørger med disse og mangfoldige
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beslægtede Overgreb for Øje uvilkaarligt

:

,Hvor glider vi hen?" Hvad nytter det,

at Grundloven hjemler Landets Borgere den

frie og lige Adgang til ærligt Erhverv, naar

et politisk Parti lukker Arbejdets Porte for

dem, der nægter at godkende dette Partis

terroristiske Skaktræk ?

Er det ikke paa Tide, at der i alle Lan-

dets Egne rejses en kraftig Bevægelse med

det Formaal at frigøre Arbejdet for Social-

demokratiets Tvangsregimente ? Vi trænger

her til et Værn for den personlige Frihed,

og det vilde være beklageligt, hvis det ikke

blev rejst. Vi, der i dette vigtige Samfunds-

spørgsmaal konsekvent fastholder Liberalis-

mens Principper, staar paa Forfatningens

Grund.

Funktionerer og Arbejdere.

Arbejdernes faglige Sammenslutninger er

blevne efterfulgte af Funktionærforeninger

med lignende Formaal. Men der er mellem

disse to Hovedgruppers sociale Stilling en

Væsensforskel, der bunder langt dybere, end

Medlemmernes Flertal indrømmer.

Naar almindelige Lønarbejdere uden egen

Skyld afskediges, maa de finde sig i at gaa

ledige, indtil de atter faar Arbejde. Der

kan ofte, særlig om Vinteren, gaa lang Tid,

før det lykkes, og en Støtte fra Arbejdsløs-

hedskassen, er kun en Nødhjælp. Det er

derfor rimeligt, at disse Arbejdere søger at

tvinge den normale Lon saa højt op, at den

ej alene dækker de nødvendige daglige Ud-

gifter men giver Adgang til Opsparingen af

en Reserve. Den Indvending, at Arbejderne

bruger Pengene, enten de tjener lidt eller

meget, rammer langt fra alle Arbejderhjem.

Anken kan forøvrigt med samme Ret frem-

føres mod andre Samfundsklasser. Spar-

sommelighed er en Dyd, der i Danmark

dyrkes med meget ringe Interesse. Og heri

vil der næppe indtræde en Ændring, saa-

længe Statsstyreisen selv præker den Lære:

„Hvad kan det nytte at spare Smaaskillinger?

Tag et Lod i Lotteriet, saa kan der i én

Trækning vindes mere end ved mange Aars

Nøjsomhed!" Men vi gaar tilbage til Emnet.

Funktionærer indtager i Sammenligning

med Lønarbejdere en privilegeret Stilling. Er

Lønnen ikke rigelig, saa er den i det mindste

sikker. Arbejdsløsheden truer ikke Funk-

tionærens Hjem. Hans Stilling forbedres

gradvis, og nærmer han sig Aldersgrænsen,

har han Krav paa Pension. Af de her an-

førte Grunde er der en stor og stadig Efter-

spørgsel efter Funktionærpladser i private

Selskabers og offentlige Institutioners Tjeneste.

Nedlægger en Gruppe af Funktionærer Ar-

bejdet, vil der i Reglen være langt flere An-

søgere om de ledige Pladser, end Arbejds-

giverne behøver. En Funktionær-Strejke er

derfor et meget farligt Eksperiment for de

strejkende, naar Adgangen til Pladsernes Be-

sættelse staar aaben for arbejdsvillige Ansø-

gere. For at forebygge denne Risiko søger

de strejkende Funktionærer at skræmme kon-

kurrerende Ansøgere bort ved Trusler om

personlig Forfølgelse. Frygten for at blive

sat paa den sorte Tavle har overfor mange

brugbare Kræfter, der hellere end gerne vilde

melde sig til Tjeneste, den ønskede Virkning.

De holder sig tilbage for ej at faa „Skrue-

brækker" -Mærket med alle deraf følgende

Ulemper og Lidelser fæstede til deres Navn.

Vi har for nylig set en Gruppe af 300

Sporvognsfunktionærer nedlægge Arbejdet ved

et Par af vore Selskaber. Dette staar Funk-

tionærerne frit. Men naar de bagefter op-

træder, som om de havde erhvervet sig et

Monopol paa Besørgelsen af Sporvognstjene-

sten, maa der nedlægges en Protest mod

denne Overvurdering af deres borgerlige

Rettigheder. Ofte staar dygtige Ansøgere i

en Række af Aar paa Sporvognsselskabernes

Ekspektancelister. Der er altid en meget

stærk Efterspørgsel efter disse mod Arbejds-

løshed sikrede Stillinger. Og forlader 300

Funktionærer deres Pladser, vil der ved fri

Konkurrence være mindst 3000 Ansøgere
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om dem. Har nu de 3000 danske Borgere

ikke samme Ret til Sporvognsarbejdet som

de 300? Man forstaar, at Skruebrækker-

Betegnelsen anvendes, naar en Del af de

300 skiller sig fra deres strejkende Kolleger.

Men det vidner om en faglig og forfatnings-

mæssig Begrebsforvirring, naar en Gruppe af

strejkende Funktionærer truer frie danske

Borgere, der ikke har noget som helst med

den strejkende Fagforening at gøre, med

Forrædernavnet, hvis de vover at tage det

Arbejde, Fagforeningens Medlemmer bar

vraget. Her argumenteres der slet ikke mod

Arbejdernes og Funktionærernes Ret til at

skaffe sig bedre Løn ved alle lovlige Midler.

De stigende Priser paa Livsfornødenheder

føles mest i Hjem med smaa Indtægter, og

vi stræber jo for øvrigt i alle Samfundslag

efter forbedrede Kaar. Men der maa i Fri-

hedens Navn protesteres mod strejkende Ar-

bejderes og Funktionærers hensynsløse Over-

greb, naar en mislykket Lønkonflikt kalder

nye Kræfter frem som Ansøgere til de ledige

Pladser. Vi har i de senere Dage i „So-

cialdemokraten" set velskrevne Artikler om

de høje Sukkerpriser. I disse Indlæg be-

klager Bladet sig i høje Toner over, at

„Sukkertrusten" har udelukket den fri Kon-

kurrence, der tidligere regulerede Prisbevæ-

gelsen. Retableringen af den fri Konkur-

rence om Befolkningens Sukkerforsyning an-

befales som Værn mod Konsumenternes Ud-

plyndring. Rent bortset fra Spørgsmaalet

om den aktuelle Berettigelse til disse Angreb

paa Sukkerfabrikkernes Prisnoteringer vidner

„Socialdemokratens" Argumentation om, at

Bladet godkender Frikonkurrencens Indgriben

mod Trusterne, naar der herved skaffes For-

dele for Forbrugerne. Men er der ikke lige

saa stor Anledning til at værne om Frikon-

kurrencens Princip, mod Arbejder- og Funk-

tionær-Truster, der ved Vold og Tvang ude-

lukker selvstændige danske Borgere fra Retten

til ærligt Erhverv ?

Arbejderne synes at glemme, hvor meget

de skylder Frikonkurrencens Sejr over tidli-

gere Tiders Indskrænkninger. Pressefrihed,

Forsamlingsfrihed, Talefrihed, Trosfrihed,

Valgfrihed og mange andre Former for bor-

gerlig Frihed er Frugter af Liberalismens

sejge og langvarige Kampe mod Magthavernes

Undertrykkelse af den fri Konkurrences

Princip. Men bliver det nødvendigt, vil den

Kamp, der tidligere blev ført opefter, utvivl-

somt blive gentaget med Front mod Magt-

misbrug nedenfra. Tyranniet forandrer ikke

sit Væsen, fordi det skifter Navn.

Her er der kun Tale om en lokal Funk-

tionærstrejke af forholdsvis ringe Betydning.

Men Fremtidens Udvikling bestemmes af Nu-

tidens Rørelser. Tænker man sig en General-

strejke af Statsfunktionærer ved Jernbane-,

Post- og Telegrafvæsnet, saa er det indly-

sende, at hele Samfundet trues af ødelæg-

gende Rystelser, hvis der ikke i Tide skabes

et betryggende Værn mod slige Overgreb.

Statsfunktionærernes Arbejde omspænder hele

Samfundsorganismen. Og skulde der her

blive Tale om en Kamp, maa den ende med

Funktionærernes Erkendelse af, at de ikke er

Samfundets Herrer men dets Tjenere, hvis

Lønninger og Arbejdsvilkaar i Overensstem-

melse med Grundloven fastsættes af Lovgiv-

ningsmagten. De to, for ordnede Samfunds-

tilstande grundlæggende Begreber: Ansvars-

og Pligtfølelsen, bør nedenfra som ovenfra

samvittighedsfuldt holdes i Ære. Under Løn-

kampe er begge Parter altfor ofte tilbøjelige

til at glemme dem.

Arbejdsløn og Arbejdsløshed.

Arbejdslønnens Højde lader sig ikke ud-

maale ved en Sammenligning mellem det i

forskellige Perioder for en vis Arbejdsmængde

betalte Pengebeløb. Der maa tages Hensyn

til Pengenes Købeevne. Det nytter ikke Ar-

bejderen, at hans Dagløn forhøjes fra 4 til

5 Kroner, naar Udgiften til hans nødvendige

Livsfornødenheder under en varig Prisstigning

forøges efter samme Forhold. Hans Kaar
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forbedres kun, naar den stigende Løn dækker

en Tilvækst i hans Købeevne. Samfundet

er til enhver Tid bedst tjent med, at Arbej-

derne opnaar saa høj en Løn, som de givne

Produktions- og Omsætningsforhold tillader.

Højdegrænsens Fastsættelse kan imidlertid

ikke overlades til indbyrdes konkurrerende

Arbejdsgivere. Her maa Arbejdernes Orga-

nisationer virke som Løftestang. Et automa-

tisk virkende Regulativ letter Etableringen af

den rette Balance. Sættes Grænsen for højt,

er et fremtvunget Løntillæg ikke til Gavn

men til Skade for Arbejderne. Lønnens

Sikring er ét. Arbejdets Sikring et andet.

En Arbejder, der tjener 30 Kr. om Ugen

ved permanent Arbejde, er daarligt tjent med

at faa Lønnen forhøjet til 40 Kr., naar han

af den Grund bliver arbejdsløs i 3— 4 Maa-

neder af Aaret.

Man har fra Arbejdernes Side søgt at re-

gulere dette Forhold gennem en Indskrænk-

ning af Arbejdstiden og Produktionsmængden

pr. Arbejder. Og i enkelte Tilfælde skaffes

der ogsaa ad denne Vej midlertidig Beskæf

tigelse for Arbejdere, der ellers vilde gaa

ledige. Man fordeler Arbejdet paa flere

Hænder. Men atter her er der Grænser,

hvis Overskridelse hævner sig paa Arbejderne

selv. Naar 1000 Bagersvende ved en 10

Timers Arbejdsdag besørger en Bys Brød-

fors^'ning, saa vil Indførelsen af en 8 Timers

Arbejdsdag ved ellers lige Forhold give Be-

skæftigelse til 1250 Bagersvende. Fortsætter

man ad denne Vej, skabes der — paa Pa-

piret — gennem en 6 Timers Arbejdsdag

Adgang for 1667 Svende. Føres Udviklin-

gen videre i samme Spor, faar vi Forholds-

tallene: 5 Timer =2000, 4 Timer = 2500,

2 Timer = 5000 o. s. v. Yi føres med

logisk Konsekvens ad denne Glidebane til det

Resultat, at vi faar Brug for de fleste Bager-

svende, naar Arbejdstiden har naaet Nul-

punktet

Denne Bevisførelse afgiver dog ingen gyldig

Grund mod en passende Indskrænkning af

Arbejdstiden, hvor Arbejdets Art tillader det.

Men ved at bruge et Forstørrelsesglas op-

lyses man sommetider om Forhold, man ikke

tidligere har tænkt over. En Forandring i

Arbejdsmetoden, der medfører, at 1000 Bager-

svende sættes i Stand til i 8 Timer at pro-

ducere det samme Kvantum Brød som tid-

ligere i 10 Timer, er baade for Arbejderne

og Arbejdsgiverne den sundeste Løsning af

Spørgsmaalet. Det samme gælder om For-

holdene i andre Fag. En konsekvent gennem-

ført Forbedring af Driften ved Hjælp af nye

Maskiner og andre tidssvarende Reformer

forer sikrest til et for begge Parter og for

hele Samfundet tilfredsstillende Resultat.

Der maa ogsaa ved Lønreformer tages

Hensyn til Udlandets Konkurrence. Selv om

Arbejdslønnens Betydning for Salgsprisen af

det færdige Produkt ofte overvurderes, vil

en lavere Løn og en kortere Arbejdstid i et

Naboland kunne lamme den indenlandske

Produktion til Skade for Indlandets Arbej-

dere. Eksempelvis anføres en Artikel om

Dyrtidsrevolten i Frankrig i „Socialdemokra-

ten" af 7 de Septbr. i Aar. Efter en detail-

leret Sammenligning mellem Prisen paa Hus-

leje, Brændsel og Fodemidler, Arbejdslønnens

Højde og Arbejdstidens Længde i England

og Frankrig gengiver Bladet efter officielle

Kilder den Oplysning: „at Arbejdslønnen

beregnet pr. Time, for den franske Arbejder

forholder sig til Arbejdslønnen pr. Time i

England som 64 til 100." Lignende Under-

søgelser har vist, at Tysklands Arbejdere er

endnu værre stillede end Frankrigs, rent

bortset fra, at man i Tyskland gennem

Tvangsforsikringer af forskellig Art yderligere

reducerer Arbejdernes Dispositionsret over

Lønnen.

Der bør dog under Ordningen af danske

Løntariffer ikke tillægges udenlandske Forhold

af den her nævnte Art større Betydning,

end de fortjener. En amerikansk Fabrikant

paaviste for nylig under en Diskussion i

Deputeretkammeret, at der i Japan løber 740
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amerikanske Lokomotiver. Skønt Arbejds-

lønnen pr. Hoved sammenlignet med de i

.lapans Lokomotivfabrikker gældende Løn-

tariffer er 5 Gange saa høj i Amerika, an-

drager Arbejdsiuigif/cii pr. Lokomotiv et langt

mindre Totalbeløb i Amerika end i Japan.

Den fremskredne Teknik i Forbindelse med

en intelligent Arbejderstab og en højt ud-

viklet Fabriksdisciplin giver Amerikanerne i

mange Brancher et Overtag over Konkurren-

ter, der efter forældede Principper søger at

styrke deres Konkurrencedygtighed gennem

et Tryk paa Arbejdslønnen.

Ved Sammenligninger med Udlandet burde

vore hjemlige Arbejdere tage Hensyn til, at

Danmarks vidt forgrenede sociale Lovgivning

relativt set lægger meget faa direkte Byrder paa

Arbejdernes Skuldre. Vi har ogsaa gennem-

ført saa store liberale Reformer i Ordningen

af vort offentlige Skolevæsen, at Danmarks

Arbejdere paa Undervisningens Omraade er

meget heldigt stillede. Dette forklarer den

Kendsgerning, at et voksende Antal af de

saakaldte „Storborgere" i vor Tid rykker

frem fra Arbejdernes Rækker.

En af den nye Tids alvorligste Ulemper

skyldes de altfor ofte tilbagevendende Perio-

der med trykkende Arbejdsloshed. En med-

virkende Aarsag hertil er den Forstyrrelse,

der fremkaldes ved Strejker og Lockout'er,

eller Truslerne om disses Iværksættelse. Gen-

nem et fredeligt og roligt udført produktivt

Arbejde skabes der erfaringsmæssigt Betin-

gelser for Arbejdets fortsatte Forøgelse.

Kunstigt fremtvungne Standsninger i Pro-

duktionen medfører ej alene betydelige di-

rekte Tab for de kæmpende Parter. Hele

Erhvervslivet lider under Konflikternes Følger,

og Samfundet faar forøgede Byrder. Arbejds-

løshed avler Drikfældighed, Ladhed, Tiggeri

og Opløsning af Hjemmene. Der stiftes

Gæld, som tynger paa Fremtidens Budget.

Foretagsomheden svækkes. Kapitaler, der under

rolige Forhold vilde fremkalde nye Virksomheder

hjemme, placeres i udenlandske Forretninger.

For at undgaa alle disse Aarsager til

Elendighed burde saavel Arbejdere som Ar-

bejdsgivere indprente deres Organisationer

den umiddelbart indlysende Sandhed, at Op-

sparing af Formue til Hjælp i Fredstid er

langt mere frugtbar end Opsparing af Formue

til Hjælp i Krigstid.

Sporvognsstrejken

.

Som det fremgaar af de foregaaende Af-

snit, har Arbejderforholdene sete i store Træk

udviklet sig paa lignende Maade herhjemme

som i andre Lande. En Mængde Haandværk

er sj'gnede hen. Fabrikker har rejst sig rundt

omkring i Landet, og den sejrende Stordrift

har med eller uden egen Skyld givet Anledning

til fortsatte Konflikter. Arbejdernes samvir-

kende Fagforbund blev oprettet i 1898, og

et Aarstid senere traadte Arbejdsgiverfore-

ningen frem med sit Program. Disse to

store Organisationer staar nu med samlet

Styrke overfor hinanden. Og skønt Bevidst-

heden oir. en Krigs ødelæggende Følger læg-

ger en Dæmper paa Lidenskaberne, viser der

sig dog stadig mørke Skyer, som truer med

Tordenvejr.

Den i det foregaaende gentagende omtalte

Sporvognsstrejke er et bedrøveligt Vidnesbyrd

om det militaristiske Tankesæt, der under

Modgang aabenbarer sig i Arbejdernes Krigs-

førelse, Vi har her i Landet heldigvis sjæl-

dent set saa raa Udslag af Had og Hævnlyst

som ved denne Lejlighed. De strejkende

Sporvognsfunktionærer har ikke været til-

fredse med at boykotte Selskaberne og for-

følge det nyansatte Personale. De har ind-

draget fuldstændig uskyldige Kvinder og Børn

under deres fanatiske Kamptaktik. Vi staar

her overfor et nyt og meget alvorligt Sam-

fundsproblem. Hvorledes skal en frugtbar

Samvirken mellem Arbejdere og Arbejdsgivere

kunne fremmes, naar opstaaende Konflikter

trods Voldgift og Overenskomster fører til

saa ondartede Ov'ergreb? Heldigvis er denne

uhyggelige Episode ret enestaaende i vore

danske Arbejderes Kamphistorie. Enhver Krig
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stimulerer Lidenskaberne og ægger daarlige

Karakteregenskaber frem. Men vi har med

faa Undtagelser hidtil været forskaanede for

saa grove Brud paa almengyldige Retsbegreber,

som de hadefulde Angreb, vi har oplevet

ved denne Lejlighed. Kvinder og Børn har

selv under de skarpeste Sammenstød Krav

paa humane Hensyn, og det vidner om en

beklagelig Mangel paa Kultur, naar disse

Hensyn tilsidesættes. Sker det, maa der

skabes en Beskyttelse for den angrebne Part,

og de Mænd, der herhjemme resolut har sat

sig i Bevægelse for at rejse det saaledes

nødvendiggjorte Værn, gør en god Samfunds-

gerning. Dersom Arbejdsgiverne efter en

tabt Lockout havde paaført Arbejdernes Fa-

milier, Kvinder og Børn et saa raat Forføl-

gelses- og Boykotningssystem, vilde de samme

Mænd, der nu forsvarer dette System som

et berettiget Led i deres egen Krigsførelse,

have ringet med Stormklokkerne og rejst et

Ramaskrig over hele Landet mod Arbejds-

givernes barbariske Optræden.

Der er dog næppe grundet Anledning til

Frygt for, at Sporvognsstrejkens Udskejelser

maa opfattes som Fingerpeg angaaende Ka-

rakteren af fremtidige Lønkonflikter. Den

psykologiske Forklaring for de strejkende

Sporvognsfunktionærers ubeherskede Hævnlyst

ligger lige for Haanden. Intet Nederlag svier

saa stærkt til de overvundne som det Slag,

der tabes Ted egen Dumhed. Ved ærligt at

spørge os selv vil vi hver især indefra faa

et Svar, der stemmer med denne Forklaring.

Og her staar vi ved Løsningen af den Gaa-

de, at en Gruppe af Mennesker, som i Grun-

den er meget godmodige og i deres daglige

Gerning viser sig brave og hjælpsomme,

fuldstændig taber Hovedet efter en ved egen

Skyld mislykket Krigsmanøvre.

Man forstaar, at Sporvogsfunktionærerne

med Krigstaktikkens Skaktræk for Øje valgte

en Overrumpling, fordi de mente, at Selska-

berne vilde blive nødte til at bøje sig, naar

de stod overfor en pludselig Standsning af

Trafikken midt i den travleste Aarstid. Men

Funktionærerne tog Fejl, og de indrømmer

ogsaa nu, da det er for sent, at det havde

været klogere at akceptere den af Forligs-

manden, Direktør Koefoed, foreslaaede Ud-

sættelse af Strejken for at prøve, hvad der

lod sig opnaa ved fredelige Forhandlinger.

Der var saa meget større Anledning til at

vælge denne Taktik, som Hr. Koefoed be-

visligt er en overordentlig velvillig og ud-

mærket Talsmand for Arbejdernes Sag.

Men det nytter ikke at præke Moral for

fulde Mænd. Man maa vente, til de atter

er blevne ædru. Noget lignende gælder om
fanatisk stimulerede Kombattanter. De vil

ikke lytte til Fornuftens Ord, før Vreden

har skaffet sig Afløb, om det end sker paa

egen Bekostning. Men sindige Medborgere i

Arbejdernes og Arbejdsgivernes Lejr burde

med Sporvognsstrejkens Følger for Øje søge

at forebygge lignende Udskejelser under frem-

tidige Konflikter. Ved i Tide at vælge ret-

tænkende og dannede Repræsentanter letter

man i høj Grad Opnaaelsen af et godt Re-

sultat, naar Parterne fører fælles Forhandlinger.

Uden at være Medlem af Arbejdsgiver-

foreningen har Forfatteren i en Række af

Aar paa egen Haand høstet lærerige Erfarin-

ger med Hensyn til Arbejdernes Optræden i

Krig og Fred. I 6 Aar var jeg i Slagelse-

kredsen Fælleskandidat for Socialdemokrater,

Radikale og moderate Venstremænd. Skønt

jeg aldrig lagde Skjul paa min Stilling til

fængende politiske Konfliktpunkter som For-

svarssagen og Brændevinsskatten, ydede Ar-

bejderne mig den mest loyale Støtte ved

Valgene. De vidste, hvor jeg stod, og tog

mig, som jeg var. Vort éaarige Samarbejde

blev ikke forstyrret af en eneste Mislyd, og

jeg lærte under Samtaler med Lederne at

omfatte Arbejdernes Anliggender med varm

Sympati. Ved en senere Lejlighed opstod

en Lønkonflikt paa mit Væveri. Der blev

erklæret Strejke, og jeg maatte finde mig i

de sædvanlige Angreb, der haglede ned over
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mig i „Socialdemokraten". Men i Modsæt-

ning til den af adskillige andre Blade fulgte

Taktik optog „Socialdemokraten" uden Ind-

vendinger mine Svar. Redaktionen gav mig

Adgang til at ripostere, og mere kunde jeg

med Billighed ikke forlange. Jeg vidste, at

jeg i Arbejdernes Karakterbog stod mærket

som „Manchestermand", „Militarist" og „Ar-

bejdskøber", men Udslag af personligt Had har

jeg i Arbejdernes Lejr aldrig været udsat for.

Jeg tror, vi Storborgere gør vel i at se

og bedømme den ondartede Sporvognsstrejke

som et isoleret Udslag af den stadig ulmende

Lønstrid. Lad os rejse en kraftig Protest

mod Overgreb fra Arbejdernes Side, naar

raa Udskejelser giver Anledning dertil. Men

lad os samtidig øve os i en konsekvent

gennemført oprigtig Selvkritik. Vender vi

fra begge Lejre de gode Sider mod hver-

andre, saa vil mange Arbejdskonflikter kunne

ordnes uden at efterlade varig Bitterhed. Der

findes i begge Lejre Freds- og Krigselemen-

ter. Det vilde være heldigt, hvis Fredsele-

menterne ret ofte fik Lejlighed til at sige

det afgørende Ord.

Slut I! i11g.

I „Socialdemokraten" af 14de Septbr. kunde

man læse følgende Udtalelser

:

„De mindre Fremskridt betyder lidt mere

Lys og Hygge, lidt bedre Mad, lidt oftere

nye Klæder til Manden, en Smule Tøj til

Hustru og Børn.

Arbejderen er nemlig, trods alt, hvad

der lyves om ham, et Hjemmets Menne-

ske; hans Stræben gaar stadig ud paa at

krybe lidt til Vejrs ud fra de mørkeste Bag-

gaarde, hen til lysere og sundere Lejlig-

heder og fra hele den gammeldags trø-

stesløse Elendighed op til en menneske-

ligere Tilværelse.

Og Arbejderen er, trods alt, hvad man

lyver om ham, en Børnenes Mand. Han

og hans Hustru undværer for at deres

Smaa kan faa Klæder paa Kroppen og

leve saa godt som muligt.

Hele Arbejderpartiets Virksomhed er netop

en Kamp for Børnene, der nu lever langt

bedre i de Hjem, hvor Fagforeningerne har

jaget den værste Nød ud end i de gamle

Elendighedshuler".

Disse Ord læste jeg — Arbejdsgiveren —
medens jeg sad ved et velforsynet Frokost

bord. Sandheden i den lille Fremstilling

greb mig, og jeg forelagde mig selv det

Spørgsmaal : Hvorledes vilde Danmarks Ar-

bejdere nu sidde i det, hvis Socialdemokra-

terne ikke havde gennemført deres ihærdige

Agitation? Men jeg gik i Tanken videre og

spurgte mig selv: Hvad har Du gjort for

Dine Arbejdere? Svaret formede sig snarest

som en Anklage. Stærkt optaget af mange

forskelligartede Interesser glemmer man altfor

ofte en Del af de Pligter, der ligger nær-

mest.

Trods den Bitterhed, de strejkende Spor-

vognsfunktionærers Optræden har vakt i vide

Kredse, bør man ikke glemme alt det gode,

Socialdemokraterne og de af dem styrede

Fagforeninger i det sidste Slægtled har ud-

rettet for den Samfundsklasse, som mere end

nogen anden trænger til en Forbedring af

sine Kaar. Havde Arbejderne i de sidste

25 Aar stolet paa den Støtte, Arbejdsgiverne

frivilligt vilde have ydet dem, vilde de vist-

nok være blevne sørgeligt skuffede. Vi Ar-

bejdsgivere kan let blive enige om, at Social-

demokraterne ikke er saa gode, som de burde

være. Men de er sandelig heller ikke saa

slette, som de ovenfra udmales.

Lad os Storborgere se mildt paa vore Ar-

bejdere, naar de forlanger rimelige Forbe-

dringer af deres Kaar. I mange Hjem virker

et Løntillæg som en varmende Solstraale,

der fremkalder Smil i ellers triste Ansigter.

Det Ideal, vi Arbejdsgivere bør tilstræbe, kan

forklares med faa Ord. Vi bør varetage

vore Arbejderes Interesse paa en saadan

Maade, at de ser paa os med venlige Øjne,

medens vi færdes iblandt dem, og savner os,

naar vi gaar paa den lange Rejse.
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Axel Nygaard: „Hele Kobenhavn".

LIDT OM KARIKATURTEGNINGER

Af Gudmund Hextze.

HVILKE skjulte Revolutioner inden for

franco-skandinaviske Humoristers Ræk-

ker der har fort til, at København for Tiden

er lyksaliggjort med hele to Humorist-Saloner

i indbyrdes Væddestrid, er umuligt at granske

for en Udenforstaaende.

Men eftersom det en Tidlang saa ud

til, at der slet ikke skulde komme noget-

somhelst ud af hverken den ene eller den

anden Salon, saa kan vi, der skal nyde

Frugterne, kun glæde os over, at baade

Ole Haslund, bag hvis blonde, blaserte Ydre

der aabenbart flammer en mægtig Handle-

kraft, og Tegneren Melchior, der for ikke at

staa tilbage har ladet sit vSkæg studse og

har stiliseret sin Dragt å la Skønaand fra

48, begge har bragt saa store Ofre for vor

Fornøjelses Skyld.

Udenfor Hotel d'Angleterre blafrer fire

Nationers Flag i det dejlige Efteraarssol-

skin, elegante Selvejerautomobiler svinger

op foran Marmortrappen og inden for mod-

tager Hr. Melchior med sølvknappet Stok

og med Silkehat, hvis Mage ikke er set siden

Martinius' Dage, al Danmarks blaa Blod.

Men paa Østergade, i det kendte gule Hus,

kan man, hvis man er en tilstrækkelig kendt

Personlighed, komme i Avisen næste Dag

som notabel Besøgende, ja er man heldig,

refereres endog de Aandrigheder , som er

løbet en i Munden, saa der er lige Chancer

paa begge Sider. Og da Hr. Melchiors Ud-

stilling navngiver sig som .,1ste franco-skan-

dinaviske Humorist-Salon", maa man vel gaa

ud fia, at der vil følge flere — maaske aar-

lige — Udstillinger efter og haabe paa, at

denne saa vel begyndte frugtbare Vædde-

kamp mellem Nationerne maa fortsættes ad

Aare.

For man maa indrømme, at de to Ud-

stillinger har delt lige, er Franskmændene

bedre paa Østergade end i Angleterre — hvor

der egentlig ikke er noget ved dem — saa

har Melchior til Gengæld halet den største

Sven Brasch: Madame Reclamier.
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Fisk i Land gennem Dodcriinl/s pragtfulde

Træsculpturer, der ikke staar tilbage for

Michelangelos eller Rodins mægtigste Arbej-

der, saa vist som man i Døderhults Kunst

som i de nævnte store Mestres føler den

samme voldsomme Kamp for at samle sig

om det Væsentlige for helt at kunne give sig

hen i dette.

Ellers kan der jo nok være Forskel paa

dem.

Den her afbildede Gruppe forestiller en

Bondebegravelse; selv i det lille Foto-

grafi gør Formens mesterlige Knaphed sig

gældende, men i Virkeligheden stemmer det

næsten for Brystet , naar man ser med hvil-

ken Energi Haanden er ført, hvert Snit i

Træet taler, og med tyve, tredive Snit —
Øksehug ligner de — er en Figur fortalt,

fuldgyldig og uden et overflødigt Ord, Præ-

sten, der med Skovlen i den ene Haand og

Bogen i den anden snøvler sin Ramse op.

Enken med det onde og sløve Blik, som en

udslidt Krikke, der bider. Slægtningene. Ja

selv Kisten synes at have sit Udtryk, man

tror at kunne se den døde Bonde, som lig-

ger deri, med aaben Mund og lige glad ved

det hele, parat til at puttes i det sorte Hul

og forsvinde.

Der er Sessionen med Bondekarlene, som

klædes af og stilles under Maalet , med

en fuldkommen- ubarmhjærtig Aabenhed blot-

ter Døderhult Menneskekroppes Grimhed som

var det en Selvfølge, der hverken kunde

forarge eller more.

Uhyggelige er de, de ligner grimme Dyr.

Underlig nok har en anden Billedhugger,

en dansk, den højtbegavede Utzon Frank,

præsteret det, der kommer nærmest op ad

Døderhults Figurer paa denne Udstilling, en

Karikaturbuste af en Maler med tunge

Øjenlaage, ellers er Danskerne hvad angaar

de fremragende Tegnere som f. Eks. Axel Ny-

i^annl, Eivil Petersen og Robert Storm-Petersen

alt for landskendte til, at der skulde kunne

siges noget nyt om dem, og hvad angaar

Owr BULSEM.

RECfllSENTENocMfr.

Valdemar Moller : Plakat.

de mindre fremragende alt for upersonlige til,

at der kan tales om deres Arbejder.

Der er dog et Par gode Plakater af Skue-
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K. Florcs: Hn Gentleman.

spilleren Valdemar Møller og sidst men ikke

mindst Hr. Melchiors interessante Plakatdame

med de himmelblaa Strømper, sorte Hand-

sker og ellers ingenting, hun, som blev for-

budt af Politiet, vel nærmest for ikke at

forvirre Ungdommens Begreber om Kvinden.

Valdemar Andersen, Sven Brasch og Gerda

V. Wegener udstiller hos Haslund, Andersen

en af sine udmærkede Plakater, Gerda Wege-

ner „Københavnerinder", Brasch, der tegner

Mandfolk saa brilliant, har en Svaghed for

Kvinder, som han fører i Pennen i to Kvali-

teter, en lille mørk, svulmende over alle

Korsettets Bredder, og en høj med zin-

noberrød Paryk, der dyrkes af Mandfolk i

den modne Alder.

Det er bedrøveligt, at ikke de udmær-

kede Karikaturtegnere som vi har tages i

Arbejde i bestemte Formaals Tjeneste. Sig

ikke, at Landet er for lille, netop Danskerne

med deres Mangel paa Respekt for Former

og Disciplin, egner sig fortræffeligt for den

Form for Diskussion, som Vittigheden er.

Karikaturen, Satiren, er vel endog det

kraftigste Vaaben i et alvorligt Formaals

Tjeneste. Det er jo ogsaa en kendt Sag, at

baade Napoleon og Alberti frygtede Satiren

over alt og søgte at undertrykke den, hvor

det lod sig gøre. Og de havde Ret, en

vred Mand er ikke saa meget at frygte, som

en Mand der ler, hvorledes skulde man

kunne korsfæste Latteren, men Vreden søger

jo selv sit Martyrium.

Ganske vist. Martyriet lokker andre Blod-

vidner med sig og i det lange Løb sejrer

ogsaa det — men da er ofte den Sandhed,

de første Vidner døde paa, blevet en dun-

drende Løgn og Forvrængning, Latteren der-

imod kan skylle en Mand bort, rive Benene

fra ham bedst som han kror sig i den

sikreste Magtfølelse , den kan rettes mod

hans svage Punkter netop i den rette Tid

og kan saaledes gøre øjeblikkelig Virkning.

Det er ogsaa de lumskeste Morkemagter der

hader og frygter ., Grinet" mest, virkelig

sunde Tanker og Følelser har altfor dybe

Rødder i Menneskesindene til at de skulde

kunne rokkes af Latteren.

4Hi

\.

Utzon Frank : Portræt af en Maler.
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Doderhult: En Begravelse.

Det er det raadnende som staar for Fald.

Og Livet bølger frem og tilbage, hvad

der i Dag er ret er i Morgen vrangt; fødes,

vokse og dø er den fælles Lov for alt.

Siden Noahs Dage — og vel længe forud

— har hans Pagt bekræftet sig, Sommer og

Vinter, Kulde og Varme, Nat og Dag har

aldrig afladt, og den der er med til at for-

berede Kulden efter Varmen eller Varmen

efter Kulden er altid foran, med i Arbejdet

og Legen.

Men den der er forud for de andre og

ser tilbage, maa le eller harmes eftersom

hans Sindelag er, og det er ikke altid det

klogeste og stærkeste, som udelukkende har-

mes. „Tit saa jeg sorrigfuldt Hjærte at le,

men aldrig saa jeg glædefyldt Hjærte at

græmmes", siger en klog Mand. Thi ogsaa

Harmen har jo en Plads inden for Karika-

turen saavelsom Medynken med de Svage

og med dem, der lider Ondt. Hvad Tyske-

ren Th. Heine f. Eks. har udrettet med sine

rædselsvækkende Karikaturer af Fattigfolk,

af Skøger og af Forbrydere, kan ikke under-

vurderes, han har sikkert rystet mangen en

god Borger, hvem den rødeste Socialistpræsts

Agitation havde ladet kold, har faaet Fryg-

ten for den luende Hævn fra Dybet til at

puste den gode Mands Rygmarv til Is, har

faaet ham til at føle Fattigdommens onde

Ansigt presset mod Ruden, naar han sad

ved sin rene Dus 02 velbesatte Bord.

Karikaturtegnere af Heines Art har været

og er altid Samfundels onde Samvittighed,

er ogsaa stadig hadet og frygtet af alle

dem, der misbruger Magten, usaarbar fordi

hans Harme tager Latteren til Hjælp, den

peger paa den gode Mand, paa Dommeren,

paa Præsten, paa Lægen, paa Fyrsten »af

Guds Naade" og siger: „Det er dig, din

tykpandede, hykleriske, fordrukne Kretiner,

som skal bære Ansvaret, naar de mange

Smaa gør Regningen op med de Store, du,

1

R. Storm Petersen: Idyl fra en Kommode.
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/

i

Albert Engstrøm: Xaturfelelse.

der dømmer de Smaa til Lidelse, er ikke

klogere eller mere velskabt end dem, du træ-

der paa, og er du kønnere, saa er det deres

Blod og Lykke du tærer paa og giver i Arv

til din Slægt".

Saa røde Lidenskaber vilde dog vel al-

drig komme til Orde i dansk Karikaturkunst

;

for det første kommer ikke Nøden og Pro-

stitutionen saa barsk til Sjme som i Ham-

burg eller Berlin — skønt vore Polakkvar-

terer nok kunde give Stof til adskillige soci-

ale Betragtninger — og for det andet, saa

voldsomt, umenneskeligt et Had flammer vel

kun i Abrahams, Isaks og Jakobs fordrevne

Slægt, den der er trampet og spytte; paa i

Aarhundreder, den, hvortil Heine hører, ham
der er de moderne tyske Karikaturisters

første Mand.

Der er meget af Shylocks Rasen i „Sim-

plicissimus", og paa en vis Maade har Kej-

ser Wilhelm Ret, naar han kalder Tegnerne

for „vildledte", et Ord, hvormed der er spot-

tet meget. Thi til syvende og sidst er vi

Mennesker alle, og der har dog i ethvert

Menneskeliv, er det end nok saa nedtrampet

i Sølen, været en Tid, om end maaske kun

en stakket Stund, ja et sørgeligt Xu paa en

Trappegang eller mellem stinkende Skralde-

bøtter, hvor Kvinden var skøn og attraa-

vækkende i Mandens Øjne og han uimod-

staaelig i Kvindens. Det er dette som spæn-

der Barmhjærtigheds Himmel og spreder Evig-

heds Lys over selv den usleste Tilværelse,

og det er paa dette Punkt Forsoningen og

F'orstaaelsen taler over Livets Afgrunde.

Dette har ogsaa de store franske Karika-

turister forstaaet ; de driver ingen Agitation,

i hvert Fald ikke direkte, de tegner objek-

tivt Livet som det leves. I Højden som i

Dybden er det kun det rent menneskelige,

som interesserer dem, og fra dette Stand-

punkt ses de sociale Foreteelser — ikke om-

vendt, og om deres Kunst gør Nytte eller

Skade er dem saa knusende ligegyldigt.

Men mærkelig nok staar Kunstnerne, naar

de overhovedet tager et politisk Standpunkt

og ikke udelukkende skildrer de højere Klas-

sers Liv, som de da i Reglen lever med

i, altid paa de Svages Side mod de Stærke.

A. Fog : Dandy.
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Lidt om. Karikatiiriegninger

Renefer: l'Urinoir.

parten sikkert heller ikke benytter sig af

de fineste Midler; de hører jo ikke hjemme

i Politik. Men heller ikke Franskmændene

nægter sig noget, man tænke blot paa de

Karikaturer der fremkom under Englænder-

nes Kamp mod Boerne. I Kampen for og

imod Dreyfus veksledes ogsaa nogle ganske

kønne Salutskud paa begge Sider.

Gud fri os vel for at faa indført for

meget af den Facon her paa Bjerget. Disse

Karikaturudstillinger skal nu heller ikke op-

fordre nogen til at forsøge sig i den Ret-

ning, da det saa godt som udelukkende er

ufarlige og harmløse Sager uden meget

Sprængstof i, men nægtes kan det jo ikke,

at en lille Smule bittert Stof er sundt for

Intelligensens Vækst, og det synes, at de

politiske Partier ikke har noget rigtigt Ind-

tryk af, hvad gode Karikaturer kan bru-

ges til.

Findes der her i Landet Folk. som vil

hinanden tillivs for Alvor?

Næppe I

Ellers havde et saa stort Parti som Social-

demokratiet vel faaet fat paa de rigtige Folk

til baade Tekster og Tegninger ; der er ingen

Mangel paa dem for Tiden, og de har Kogge-

ret ganske fuldt af giftige Pile, som faar

l.ov til at ruste i Stilhed. Heller ikke de

!\adikale synes at forstaa sig paa at bruge

Latterens og Spottens Vaaben, endskønt man

skulde synes at netop det maatte ligge for

dem, og det maa være en Mangel hos de

Ledende, for der gives altid noget at slaas

med, men Latteren synes at være ved at dø

ud her i Landet og Spotten forstaas ikke,

ikke en Gang af dem den skulde gaa ud

over og mangler saaledes sin vigtigste Næ-

ring, Forargelsen.

Tror nogen for Alvor at nogensomhelst

offentlig Personlighed har følt sig ramt paa

et afgørende Punkt af en satirisk Tegning i

de sidste mange Aar. Tværtimod, de slaas

om at komme i Bladet, det støtter Popula-

riteten og er ganske uskadeligt.

Tænk saa som en Modsætning paa, hvil-

ken Forbundsfælle Frisindet i Danmark kunde

have haft i en alvorlig forarget Karikatur-

presse under Kampen mod Alberti f. Eks.,

hvor alle dog var paa det rene med at

Manden var en kæmpemæssig Svindler, der

ikke fortjente Skaansel.

De Par Snært, der ramte og sved kom

frem i tyske Blade, tegnede af tyske Tegnere.

Som oftere sagt, ikke fordi der er nogen

Mangel paa satiriske Evner her i Landet,

men der kaldes ikke paa dem, der er ingen

Brug for dem, og saa holder de sig hjemme,

viser sig ikke offentligt.

Der gives i det hele taget ikke nogen

politisk Karikatur i Danmark — det Barne-

mad i Klods-Hans kan ikke regnes med

— , knap nok nogen social Karikatur som

i Sverig , der ejer en saa udmærket Sam-

fundsskildrer som Albert Engstrøm; det
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skulde da være Eigil Petersen ; men til Gen-

gæld blomstrer den erotiske Karikatur, der jo

ogsaa har et evig uudtømmeligt Væld at øse af.

Her har Gerda Wegener dyrket sig en

net lille Varietet op i sine „Københavner-

inder", der er fremstaaet ved en kyndig

Indpodning af Aubrey Beardsley paa Mo-

derstammen Wegener; det skal dog først

vise sig, om Varieteten er livskraftig; der

er allerede en god Del Gentagelse, der vir-

ker trættende i Fruens Tegninger.

Som sagt, det er i Haslunds Hus, man

skal søge de gode Franskmænd ; der er ud-

mærkede og sikre Kultegninger fra Paris'

Boulevarder af Rcnefér (l'Urinoir), af Abet.

Faivre, af R. Florcs, Carlopez, Gottloh og Metivet.

Morsomme og skarpsindige er ogsaa

Teksterne, der ofte i et Par Ord kan vende

moralske Begreber paa Hovedet , som Al-

vorsmænd bruger tykke Bøger til at stille

paa Benene. Som f. Eks. den lille Frue,

der græder ganske utrøsteligt, ikke fordi hun

har bedraget sin Mand, men fordi det er saa

flovt, at hun skal være gift med en Hanrej,

eller den ældre Gentleman, hvem det er gaaet

tilbage for og som nu logerer under Seine-

broerne, han udtrykker sin Forargelse — i

en udmærket Tegning af Flores — over at

visse mere ukultiverede Medbisser kan tage

saa grundig fejl af Dagligstuen (under Bro-

buen) og WC som Tegningen viser.

Men ofte er Teksterne det bedste og de

tilhørende Tegninger

ulidelige Rutinearbej-

der. Fristelsen for

Tegneren til at hen-

falde til tom Genta-

gelse er ogsaa stor:

Bladet, han arbejder

ved, lægger stiltiende

det Pres paa ham,

at han skal hævde

sin „Stil", nøder

ham ligefrem til at

trække sine Græn- Blix: Olympia.

= 45

ser saa snævre som muligt og indenfor disse

Grænser stille sine kunstneriske Egenskaber, der

skulde have strakt til i Længden, paa Spidsen,

Hvor man som i Frankrig samles om Be-

handlingen af en fælles menneskelig Svaghed,

gaar det endda an; det skulde være et un-

derligt Menneske, som ikke kunde afvinde

det erotiske Problem Interesse paa en eller

anden Maade, men i Tyskland, hvor den

politiske Karikatur spiller saa stor en Rolle,

savner Overdrivelsen ofte det menneskelige

Grundlag, og jeg tror at kunne sige, at det

er denne alt for svage Undergrund af Erotik,

der gør den norske Tegner Blix' karikaturi-

stiske Behandling af de store Elskerinder —
Mona Lisa, Saskia, Olympia og den navn-

løse, men ikke mindst attraavækkende hvide

Slavinde i „Kopiersken" — saa mærkelig

raa trods Dygtigheden. Blix , der er fast

ansat ved „Simplicissimus", er stærkt paavirket

af tysk Karikaturkunst, af Th. Heine og ikke

mindst af Rudolf Wilke; det er ligeledes

Tegneren Boh, der ogsaa henfalder lil Over-

drivelser, Til Gengæld er Tyskeren Raphael

Kirchier, der virker i Paris og er fransk

paavirket, altfor sødladen; hans her gengivne

lille Dame, der staar i dybt Negligé ved Te-

lefonen (Texten er den gamle Vittighed

:

„Kom som De staar og gaar til The i Af-

ten") er meget lækker og p^a Bunden godt

flov. Hvorfor Hr. Melchior , da han var

ved Arbejdet, ikke lige saa godt tik samlet

en international Kari-

katurudstilling, fik Ty-

skerne og Englænder-

ne med, er ikke godt

at vide, men maaske

det kommer næste Aar.

Disse to Udstillinger

har sikkert været en

Succes paa alle Maa-

der, og Publikum er jo

fra gammel Tid Kari-

katurens Kunst be-

vaagen.



STOLYPIN
Af DR. PHIL. R. Besthorx'.

KEJSER NiKOLAUS II var kommet til Kiev

for at afsløre et Mindesmærke for

Kejser Alexander II; der blev i den An-

ledning den 14. September givet en Gaia-

forestilling — „Czar og Sultan" — i The-

atret i Kiev. Medens Kejserfamilien

mellem anden og tredje Akt trak sig til-

bage for at drikke The, stod Minister-

præsident Stol^'pin foran Ram.pen, med

Ansigtet vendt mod Publikum, i Samtale

med Grev Potocki. Pludselig rejste en

ung Mand sig og gik lige hen til Stoly-

pin. Ministerpræsidenten betragtede ham
med et spørgende Blik; Stolj^pin havde

ofte udtalt, at han var forberedt paa at

falde for Morderhaand. I samme Xu trak

den unge Mand en Revolver op af Lom-

men og aftyrede to Skud mod Minister-

præsidenten, der segnede om paa sin

Plads med Haanden presset mod Brystet.

Den 18. September om Aftenen døde

Stolypin efter haarde Lidelser.

Det tyske socialdemokratiske Hoved-

organ „Vorwarts" stemplede efter Atten-

tatet Stolypin som „Revolutionens Bød-

del" og forsikrede sine rettroende Læsere

om, at den russiske Ministerpræsident

„havde vist sig udygtig til andet end at

slaa alt, hvad der i det ulykkelige Land
stræbte hen mod en fremadskridende

Udviking, ned med brutal Bøddelnæve".

Stolypin har næppe ventet anden Grav-

skrift fra den Side, og den vilde næppe
have krænket ham. En saa voldsom

Dom vil for den ikke-troende Læser vække
den samme Tanke, som den gamle spanske

Munkekrønikes Gravskrift over den store

Almansur: „Hans Sjæl foer til Helvede".

Man vil strax ane, at den Mand, der

faaer et saadant Eftermæle af sin Fjende,

maa have været en betvdelig Mand. Det

var Stolypin i Virkeligheden, og det er

efter hans Død blevet anerkendt fra

mange Sider — ogsaa i Tyskland, hvor

man vissel-g ikke nærede særligt venlige

Følelser overfor den nationale russiske

Statsmand.

Peter Arkadjevits Stolypin blev kun 49

Aar gammel, og hans politiske Løbebane

var kun kort.

Stolypins Morfader, Fyrst Michael Gort-

chakov havde ført den russiske SN'darme

i Krimkrigen, Peter Arkadjevits var Søn

af en General, der havde udmærket sig

i den russisk-tyrkiske Krig, og han skrev

allerede som Dreng i en Stambog de

klassiske Ord: „Duke et decormn est pro

patria inori". Den unge Stolypin valgte

alligevel den civile Embedsvej, men hans

Optræden var altid præget af Mod og

Bestemthed — og ogsaa paa den Løbe-

bane fandt han Døden for Fædrelandet.

Peter Arkadjevits studerede i St. Peters-

borg og traadte i Statens Tjeneste, men
tog sin Afsked, da han blev valgt til

Adelemarskal i Kovno-Kredsen, hvor hans

Gods laa. I Aaret 1902 blev Stoh'pin

Guvernør i Grodno og Aaret efter Gu-

vernør i Saratov, hvor han vakte Op-

mærksomhed ved den Energi og det

Maadehold, hvormed han dæmpede Bon-

deurolighederne. Han havde vakt Kej-

serens Opmærksomhed, og han blev

den 10. Maj 1906 kaldet til Ledelsen af

Indenrigsministeriet. Allerede den 21. Juli

samme Aar blev Stolj^pin Ministerpræ-

sident.

Den 10. Maj og den 21. Juli 1906 er

Mærkedage af Rang i det russiske Riges

nyeste Historie. De betyder Begyndelsen

og Afslutningen paa den første Rigsdumas

triste Æra.
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Czarriget befandt sig midt i en frygte-

lig Krise, da den nye Mand Stolypin

saa pludseligt viste sig paa den politiske

Arena.

Den østasiatiske Krig havde fremkaldt

frygtelige Tilstande i Rusland. Det var

en Misforstaaelse, naar man tillagde Ja-

panernes Sejre i Mantchuriet afgørende

Betydning, og Japan vilde ikke have

søgt og sluttet Portsmouthfreden uden at

faa Krigsskadeerstatning, hvis det ikke

havde været i Færd med at forbløde sig.

Men de stadige Hiobsposter og fremfor

alt Budskabet om Tsushima-Nederlaget

havde gjort et overvældende Indtryk paa

de let bevægelige Russere. De revolu-

tionære og anarkistiske Elementer benyt-

tede Forholdene til en frygtelig Propa-

ganda, de havde ved den opblomstende

russiske Industri faaet et nyt Vaaben,

Arbejderbataillonernes Strike, og man
savnede i Regeringen, der lammedes ved

Korruptionen i Embedsstanden, en Mand,

der kunde optage Kampen.

Under disse Forhold besluttede Kejser

Nikolaus II at give Rusland en fri For-

fatning. Man fortalte, at „Edward VII

var bleven Czarens Ideal". Sikkert er

det, at Nikolaus II's Manifest af 30. Ok-

tober 1905 var en meget liberal, efter

russiske Forhold næsten radikal „Ukas"

;

men en Ukas var det, og det er ligeledes

sikkert nok, at Nikolaus II vedblev at

føle sig som Selvhersker. Der fremkom

derved en Uklarhed , som fremkaldte

Forvirring. De konservative Elementer

blev svækkede, uden at de frisindede Ele-

menter kom til Magten; de revolutionære

Elementer interesserede sig ingenlunde

for en sund fri Udvikling og spekulerede

kun i at benytte Forvirringen.

Det lykkedes heller ikke Czaren at

finde den rette Mand til at lede Ruslands

Politik i den farlige Overgangsperiode.

Ruslands „første Ministerpræsident", Grev

Witte, var en begavet Statsmand, men
hans Karakter stod ikke paa Højde med
hans Dygtighed, og han nød ikke rigtig

Tillid hos noget Parti — heller ikke hos

Czaren, der, som man sagde ved Hof-

et, „ikke kunde regere med Witte og
heller ikke kunde regere uden Witte".

Valgene blev desuden trods den af Dur-

novo udarbejdede saare indviklede Valg-

lov en stor Skuffelse for Regeringen. De
ultraradikale Elementer, der forstod at

ophidse de uvidende Bønder, benyttede

den uvante Talefrihed i Rigsdumaen til

Deklamationer, der blev mere og mere

voldsomme, mod Regeringen, og Mini-

strene, der blev overøste med Forhaa-

nelser, trak sig efterhaanden ud af det

parlamentariske Spil. Wittes Efterfølger,

Goremykin viste sig ganske ud af Stand

til at optage Kampen mod Oppositionen

i Rigsdumaen og Kampen mod det fryg-

telige xA.narki, der bredte sig mere og

mere. Strikeoprørene og Mytterierne paa

Flaaden var Opløsningstegn af den al-

vorligste Art. Efterretningerne om Jøde-

forfølgelserne i Bjelostok vakte Rædsel og

Afsk}^ overalt i Verden.

Under disse frygtelige Forhold beslut-

tede Kejser Nikolaus den 21. Juli 190t>

at opløse det første russiske Parlament

og udnævne en ny Ministerpræsident.

Han valgte Stolypin, og det skulde snart

vise sig, at Czaren havde valgt den rette

Mand.

Den 10. Maj 190t)— samme Dag, som
Czaren aabnede den første Rigsduma —
blev Stolypin udnævnt til Indenrigsmini-

ster. Den 21. Juni talte han for første

Gang i Rigsdumaen for at besvare Inter-

pellationer om Jødeforfølgelserne. Han
talte med Bestemthed og Maadehold, og

han lod sig ikke skræmme af de Utra-

radikales haanlige Tilraab, Latter og Pi-

ben. Denne Dag skaffede den nye Mi-

nister Anseelse i Landet og Czarens Til-
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lid, og det var tydeligt, at han var i

Færd med at blive Regeringens leden-

de Mand. Dumaens Optræden blev mere

og mere ubehersket, og den vedtog et

Opraab til Folket, forlangte det reak-

tionære Hofparti, at Czaren skulde op-

hæve Forfatningen. Der blev i den An-

ledning den 17. Juli under Czarens For-

sæde afholdt et Møde i Peterhof. Det

vakte stor Opsigt, at Indenrigsminister

Stolypin var den eneste Minister, som

overværede dette Møde, og da han i det

stærkt bevægede Dumamøde samme Dag

nedskrev en Række Notitser og Dagen

efter havde Audiens hos Kejseren, blev

han almindeligt udpeget som den kom-

mende Mand.

Kejser Nikolaus førte dog endnu en

haard Kamp med sine Omgivelser og med

sig selv, og han vaklede endnu i den

Konference, som han efter de voldsomme

Scener i Dumamødet den 20. Juli havde

med en Række højtstaaende Personer og

de ledende Ministre. Først i et nyt me-

get bevæget Møde i Peterhof den 21.

Juli besluttede Czaren at modtage Gore-

mykins Dimission, udnævne Stolypin til

Ministerpræsident og opløse Rigsdumaen.

Udnævnelsen af den nye — Czarrigets

tredje — Ministerpræsident og Opløsnings-

dekretet blev modtaget med voldsomme

fjendtlige Demonstrationer fra de Ultra-

radikale. „Nikolaus den Anden" — hed

det i et socialdemokratisk Blad — „har

betraadt Vejen til Skafottet. Revolutionen

er begyndt". Det var, hvad man kunde

vente, men Stolypin var maaske selv

bleven overrasket ved den Mistillid, der

kom til Orde imod ham i den ledende

europæiske Presse, ogsaa i Organer som

„Le Temps" og „The Times".

Denne Mistillid skyldes ikke Stolypins

Personlighed og Karakter; selv det ret

udpræget radikale og czarfjendlige Ver-

densblad „Neue Freie Presse" erklærede.

„at den nye russiske Ministerpræsident

var en retskaffen, dygtig og energisk

Mand, der vel var opdraget i det gamle

Bureaukratis Skole, men altid bestemt

havde bekæmpet al Embedsmands- Vil-

kaarlighed". Mistilliden skyldtes Frygten

for og Toen paa, at Stolypin vilde gøre

sig til Redskab for „Hotkamarillaen" og

i Virkeligheden vilde blive en Straamand,

der skulde dække over et Militærdiktatur.

Mistilliden skyldtes ogsaa den Spænding,

der bestod mellem Stolypin og „Kadet-

terne" (denne Benævnelse skyldes For-

bogstaverne i Partiets officielle Navn

„Konstitutionelle Demokrater"), der nød

stor Anseelse i det liberale Vesteuropa,

men efter Stolypins ikke ugrundede Op-

fattelse havde skuffet de berettigede For-

haabninger om, at det vilde danne Kær-

nen i et maadeholdent liberalt Parti.

Under Indtrykket af disse Misstemnin-

ger oversaa man næsten overalt det

Manifest, som Kejser Nikolaus udstedte

til Motivering af Opløsningsdekretet. Kej-

seren erklærede, at han kun havde op-

løst Dumaen, fordi Folkets Repræsentan-

ter havde forsømt Lovgivningsvirksom-

heden og gjort sig skyldige i lovstridige

Handlinger, men at det var hans „ufor-

anderlige Hensigt", at bevare Rigsdu-

maen, og at en ny Rigsduma skulde

indkaldes til 5, Marts 1907. Dette Mani-

fest betød, at Stolypin havde sejret over

Hofkamarillaen og reddet Forfatningen.

Foreløbigt havde Stolypin dog andet

at tænke paa end at faa valgt en ny

Rigsduma. Hans første Opgave var og

maatte være at standse Anarkiet, hvis

Omfang fremtraadte med overvældende

Tal i den frygtelige Opgørelse, ifølge

hvilken Terroristernes „Daadpropaganda"

i Tiden fra Januar til August 1906 ko-

stede 594 Mennesker Livet, medens 769

blev saarede.

Forholdene stillede store Krav til den
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nye Ministerpræsidents Energi, Mod,

Handlekraft og Maadehold.

Samme Dag, som Czaren underskrev

Opløsningsdekretet og overdrog Stolypin

Regeringens Ledelse, sluttede den russi-

ske Arbejder- Kongres i Moskva sine Mø-

der med at vedtage en Resolution, hvori

den truede med „en samtidig Rejsning ai

Ruslands Bonde- og Arbejdermasser samt

af de 36 Garde- og Infanteri-Regimenter,

der havde sluttet sig til Frihedsbevægel-

sen", og med Generalstrike. Denne Re-

solution og andre Trusler om Oprør

skræmmede ikke Stolypin. Da „Ham-

burger Nachrichten"s Korrespondent i St.

Petersborg den 22. Juli spurgte Stolypin,

om han ikke frygtede for Uroligheder,

svarede han: „Man har spaaet mig, at

Vejen til mit Hus vilde blive dækket med

Lig, hvis jeg opløste Dumaen. Hvor

mange Lig har De set, da De kørte her^

hen". Mere betænkeligt var det for

Stolypin, at en stor Del af den opløste

Dum.as Medlemmer, ogsaa Kadetterne,

Natten mellem den 23. og 24. Juli paa

et Møde i Wiborg vedtog et Manifest,

der udtalte den dybeste Mistillid til Re-

geringens Hensigter og sluttede med et

ligefremt Oprørs-Opraab. „Borgere!" —
hed det — -»optag Kampen for Folke,

repræsentationens Rettigheder, der trædes

under Fødder, og for Rigsdumaen. Giv

ikke en Kopek til Staten, ikke en Soldat

til Hæren, før Folkerepræsentationen atter

er indkaldt!"

Det var et højst uklogt Opraab, der

let kunde havde skaffet „Hotkamarillaen"

Sejren og kostet Stolypin hans Minister-

liv; men Stolypin bevarede Magten og

sin Koldblodighed. De Deputerede blev

ikke, som man ventede, arresterede;

Stolypin nøjedes med at lade anlægge

Sag mod dem.

Dette Tegn paa Maadehold vakte Op-

mærksomhed og banede Vej for en ret-

færdigere Bedømmelse af Stolypin. Dette

Omslag befæstedes ved det ryggesløse

Attentat, som den 15. August 1906 ret-

tedes mod Stolypins Villa paa Arsenal-

øen ved St. Petersborg, og som kostede

30 Mennesker Livet. Stolypin og hans

Hustru slap uskadte fra Attentatet, men
deres 15aarige Datter blev haardt, deres

lille Søn lettere saaret.

Stolypin lod sig ikke skræmme ved

denne Udaad. Med stor Energi, ogsaa

med stor, men dog vel nødvendig Stræng-

hed, der i ethvert Tilfælde ikke stem-

mede med hans personlige Karakter,

skaffede han Ro i Landet. Stolypin sad

fast i Sadlen, da Czaren i Januar 1907

tilstillede ham en Skrivelse, hvori Her-

skeren takkede sin Ministerpræsident

„fordi han ved sin bestemte, modige og

kraftige Optræden, trods de Revolutio-

næres dumdristige Fremfærd, havde til-

vejebragt en væsenlig Bedring i de offen-

lige Forhold". Men den anden Rigs-

duma, der traadte sammen den 5. Marts

1907, lignede altfor meget sin P'orgæn-

ger, og den fremtvang hurtigt en Konflikt,

der tvang Stolypin til at foretage et Stats-

kup for i det mindste at bevare en Del

af Forfatningen.

Den 18. Maj 1907 opdagede det peters-

borgske Politi, at der hos den lettiske

socialdekratiske Deputerede Ohsol blev

afholdt hemmelige Møder, i hvilke ogsaa

Soldater deltog; Politiet foranstaltede en

Husundersøgelse hos Ohsol og derefter

hos andre socialdemokratiske Deputerede.

Der blev i den Anledning forberedt en

Interpellation til Regeringen, og Interpel-

lationen stod paa Dagsordenen for Mø-

det den 20. Maj; men Stolypin kom de

Ultraradikale i Forkøbet. Ved Begyn-

delsen af Mødet rettede Medlemmer af

Højre en Forespørgsel til Regeringen an-

gaaende Rygterne om en Sammensvær-

gelse mod Kejseren. Denne Interpellation
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— svarede Stolj'pin — hører ikke til

dem, som Regeringen er forpligtet til at

besvare, men af Hensyn til de Følelser,

der leder Dumamedlemmerne, vil jeg med-

dele den officielle Beretning. Politiet fik

i Februar Meddelelse om, at der i St.

Petersborg havde dannet sig et hemme-

ligt Forbund, som gik ud paa at udføre

en Række terroristiske Handlinger for at

styrte den bestaaende Regering. Der blev

indledet en Undersøgelse, og den 13.

April arresterede man 28 Personer, der

hørte til et hemmeligt Forbund. Det blev

konstateret, at mange af de arresterede

var traadte ind i det socialrevolutionære

Parti for at foretage et Attentat mod

Kejseren og forøve Voldshandlinger mod
Storfyrst Nikolaus Nikolajevits og Mini-

sterpræsidenten. Nogle af de Sammen-

svorne havde søgt at trænge ind i det

kejserlige Palads, men disse Forsøg var

ikke lykkedes.

Dumaen vedtog under stærkt Bifald

en Dagsorden, der udtalte Glæde over

Kejserens lykkelige Redning og dybe Af-

sky i Anledning af det forbryderiske An-

slag — men Socialdemokraterne og Ar-

bejderpartiets Medlemmer ventede uden-

for Salen, til Bifaldet var forstummet.

Da Stolypin og Justitsministeren derefter

besvarede Interpellationen om Husunder

søgelsen hos Ohsol og en lignende In-

terpellation, blev deres Erklæringer haa-

nede af flere ultraradikale Talere. Det

reaktionære Hof-Parii og det yderliggaa-

ende Højre med Ex-Minister Durnovo i

Spidsen benj^ttede Opdagelsen af Kom-
plottet og de Ultraradikales Vægring ved

at deltage i Dumaens Demonstration mod
Forbr^'-derne til at agitere mod Stol3'pin

og Rigsdumaen, og fra den Dag lød der

stadigt Varsler, som bebudede Dumaens
nær forestaaende Opløsning.

Stolypin og Dumaens Præsident Golo-

vnin saa Faren; de søgte at fremkalde

Duma-Demonstrationer mod Terrorismen

og de Revolutionære, men uden Held.

De Ultraradikale tog mere og mere Mag-

ten i Dumaen, og Golovnin, der ikke

turde bryde helt med dem, tabte Herre-

dømmet over Kadetterne, hvis venstre

Fløj nu af og til stemte sammen med de

Ultraradikale.

Czaren blev mere og mere forbitret

mod Dumaen, og tilsidst maatte Stolypin,

for at hævde sin Stilling, i Dumaens

Møde Fredag den 14. Juni 1907 frem-

sætte et Forslag eller rettere et Forlan-

gende om, at Dumaen skulde tillade, at

16 socialdemokratiske Deputerede straks

blev arresterede, og at der blev indledet

Undersøgelse mod 55 andre socialdemo-

kratiske Deputerede. Ministerpræsidenten

forlangte, at Dumaen straks skulde fatte

sin Beslutning; Stolypin henviste til, at

de retslige Undersøgelser mod Ohsol

havde godtgjort, at de nævnte Deputerede

hørte til Centralkomiteen for det russiske

socialdemokratiske Parti, der gik ud paa

at styrte Czaren fra Tronen, oprette en

demokratisk Republik og indkalde en kon-

stituerende Forsamling, og at de stod i

Forbindelse med det socialdemokratiske

Militærforbund, der søgte at forlede Hæren

til Oprør. Efter en bevæget Debat ved-

tog Dumaen Kadetternes Forslag om at

henvise Sagen til et Udvalg, der skulde

undersøge Anklageakten, som omfattede

23 Foliosider.

Spændingen i de indviede Kredse var

stor; Regeringen lod Parlamentsbyg-

ningen og Omegnen besætte med Trop-

per, og St. Petersborgs Garnison blev

forstærket med flere Regimenter,

Efter langvarige F'orhandlinger valgte

Rigsdumaen endelig 22 Medlemmer til

det Udvalg, der skulde undersøge An-

klagen og stille Forslag til Svaret paa

Regeringens Fordring om de Deputeredes

Udlevering til Retten, og Stolypin erklæ-
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rede, at han vilde vente paa Svar til

Lørdag Aften Kl. 7. Da Højre ikke lod

sig repræsentere i Udvalget, var Svaret

saa godt som givet paa Forhaand; men

Udvalget søgte at forhale Tiden. Rigs-

dumaen afholdt et Møde. der endte med

en Beslutning om at udsætte Forhand-

lingerne til Mandag, og Udvalget fort-

satte Forhandlingerne uden at overholde

den givne Frist. Da man ikke hørte

noget fra Regeringen, troede man allerede,

at den stiltiende havde indrømmet Rigs-

dumaen en ny Frist. Men ved Midnats-

tid blev der afholdt Ministerraad, og den

16. Juni om Morgenen blev der offenlig-

gjort en Ukas, der gjorde Ende paa den

anden Rigsdumas Liv og foreskrev Valg

af en ny Duma efter en ny Valglov, som

Selvherskeren over alle Ruslande vilde

udstede af egen Magtfuldkommenhed.

Denne Beslutning skyldtes Stolypin;

Czaren sagdes at havde vaklet længe.

Der blev i den Anledning rettet stærke

Angreb mod Stolypin, og der kan heller

ikke være nogen Tvivl om, at den nye

Valglov var et Statskup; men nu ind-

rømmer vel de fleste upartiske Iagttagere

— hvad der stærkt fremtræder i Nekro-

logerne over den myrdede russiske Stats-

mand — at Ministerpræsidenten ikke

havde noget andet Valg, naar han vilde

redde Rusland fra at blive Offer enten for

en vild Revolution eller en vild Reaktion.

1 ethvert Tilfælde løste Stolypin den

Statsmandsopgave, som han havde fore-

sat sig at løse. Den VViite-Durnovosk

Valglov havde givet den gennemgaaende

bunduvidende Bondestand Hovedind-

flydelsen paa Rigsdumaens Sammensæt-

ning; den Stolypinske Valglov sikrede de

store Grundejere og de dannede Klasser

den afgørende Indflydelse, samtidigt med

at den sikrede de forskellige Klasser —
Bønderne, Bybeboerne og Arbejderne —
i det mindste et bestemt Antal Repræsen-

tanter. Den tredie Rigsduma, der traadte

sammen den 14. November 1907, var i

Modsætning til sine Forgængere, en tor-

handlingsdygtigForsamling, og selv „Neue

Freie Presse" har maattet yde det Stoly-

pinske Værk Anerkendelse. „Den tredie

Rigsduma", hed det i den politiske Ne-

krolog, som det wienske Blad i Marts (som

saa mange andre europæiske Blade)

for tidligt bragte over den russiske

Ministerpræsident — „er Stolypins eget

Værk. Den er virkelig alt andet end

ideal, men den er der dog — og et halvt

Kontrolapparat er bedre end intet".

Stolypin havde udført et stort, for Rus-

land og for dets Hersker saare vigtigt po-

litisk Arbejde; men han overvurderede

ikke sin Magt. Stolypin nærede særligt

Bekymringer for det reaktionære, af flere

Storfyrster støttede Durnovo-Trepov-

Parti, og han lod sig maaske af disse

Bekymringer forlede til at gaa videre, end

det stemmede med hans bestemte, men
af Naturen maadeholdne Statsmands-

karakter, i Gennemførelse af de stor-

russiske Planer mod Finland og dets For-

fatning. Den har han faktisk ophævet, og

han har i sine sidste Regeringsdage gjort

Begyndelsen til at indlemme en Del af Fin-

land i Rusland. Man kan forstaa den „na-

tionale" russiske Statsmands Bevæggrunde;

men hans Handlemaade kan ikke forsva-

res fra et frisindet nationalt Standpunkt.

Det var kun en retfærdig Skæbne, der

ramte Stolypin, da han i Marts d. A.

nær var bleven styrtet af det reaktionære

Parti paa et Spørgsmaal, der var fremkaldt

netop ved hans national-russiske, mod

de ikke-russiske Nationaliteter i Czarens

Riger uretfærdige og hensynsløse Politik.

Stolypin havde udarbejdet et Lovfor-

slag om provinsielt Selvstyre i de vest-

lige Guvernementer. De polske Elemen-

ter er her i absolut Flertal, men Stolypin

søgte i sit Lovforslag — om Valgene til
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Provins-Repræsentationerne — ved Opret-

telsen af nationale Valgkurier at give Rus-

serne den afgørende Indffydelse. Det

reaktionære Parti benyttede, under Wittes

Ledelse, Lejligheden til et Forsøg paa,

ved Hjælp af Rigsraadet, at stjTte Stoly-

pin, hvis Stilling i Hotkredsene ansaas

for truet, fordi han havde udtalt sig

„uforsigt" om Czaren; det lykkedes

ogsaa Trepov og Durnovo at paavirke

Nikolaus II, der erklærede, „at Enhver i

Rigsraadet maatte stemme efter sin Over-

bevisning". Grev Witte agiterede ener-

gisk i Rigsraadet med Czarens Udtalelse,

og den 17. Marts forkastede Rigsraadet

med 92 Stemmer mod 68 Regeringens

Forslag om de nationale Kurier. Stoly-

pin indgav sin Demission, og Czaren

modtog den. Men Kejserinde Dagmar

og Storfyrst Nikolaus skred ind med al

Energi til Fordel for Ministerpræsidenten,

og i et kejserligt Familieraad, der blev

afholdt den 22. Marts, blev det besluttet

at gøre et Forsøg paa at bevæge Stolypin

til at tage sin Afskedsbegæring tilbage.

Efter Familieraadet begav Storfyrst

Alexander Michaelovits sig til Stol3^pin.

Stolypin gav efter stærk Modstand efter

for Storfyrstens Forestillinger og lovede,

at han vilde tage sin Afskedsbegæring

tilbage, naar Kejseren forsikrede ham om
sin fuldstændige Tillid — og naar Po-

rerne for den reaktionære Rigsraads-

gruppe, Trepov og Durnovo i det mindste

for nogen Tid blev fjernede fra Rigsraadet.

Efterretningen om Storfyrstens Besøg

vakte stor Opsøgt, og mange politiske

Personer, vel ogsaa ikke faa af Stolypins

personlige Modstandere, skyndte sig at

hylde den formentlig atter opgaaende Sol-

Da man derefter erfarede, at Stotypin

den næste Formiddag skulde have Au-

diens hos Kejseren, var man overbevist

om Ministerpræsidentens Sejr, og da

Kejseren efter Audiensen indbød Stolypin

til Frokost, blev der fra St. Petersborg

udsendt Telegrammer, som meddelte:

., Stolypin bliver". Disse Efterretninger var

forhastede, Czaren betænkte sig i to Dage,

nien den 24. Marts besluttede han sig til

at opfylde Stolypins Betingelser „og give

ham fuldstændigt frie Hænder".

Stolypin havde sejret, men han havde

ikke styrket sin Stilling ved sin uforson-

lige Holdning overfor det reaktionære

Parti, og det viste sig under de paaføl-

gende Forhandlinger om Semstvoforslaget,

at han ikke havde noget Flertal hverken

i Rigsraadet eller i Dumaen. Der var

mange, som spaaede Stolypins snarlige

Fald, og han maatte ikke blot ruste sig

mod nye Kampe med „Hofkamarillaen",

men ogsaa mod de revolutionære og

anarkistiske Elementer, der i den sidste Tid

atter havde udfoldet en uhyggelig Virk-

somhed og forøvet en Række Attentater.

Stolypin havde flere Gange udtalt, at

han var forberedt paa at falde for Morder-

haand. Hans Anelser gik i Opfyldelse,

da han den 14. September i Theatret i

Kiev blev ramt af Politispionen og Anar-

kisten Bagrows Kugler.

En Række socialistiske og radikale

Organer har i mere eller mindre vold-

somme Udtrj'k hævdet, at Stolypin blev

et Offer for sit eget Regeringssystem.

Man kunde med Sikkerhed vente, at den

Paastand vilde blive fremført i de Orga-

ner, men rigtig er den ikke. Stolypin

faldt som Offer for en fanatisk politisk

Forbryder — og for det hemmelige rus-

siske Politis ganske umulige „System".

1 den europæiske Presses mest ansete Or-

ganer har Stolypin faaet et smukt Efter-

mæle, som en virkelig dygtig Statsmand

med en ridderlig Karakter, der vilde sit

Fædrelands Vel og under de vanskeligste

Forhold har reddet den unge russiske

Forfatnings Liv; Peter Arkadjevits Stoly-

pin har fortjent det Eftermæle.
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ONDE MAGTER.
Et Foredrag om Shakespeare.

Af AUG. GOLL.

DET, der har ført Shakespeares Dramaer — eller Tilhører — ilde tilpas; man merkt

frelst gennem Tiderne, — det, der die Absicht und wird verstimmt.

har bevaret Livskraften i hans Skikkelser Sagen er den, at for mange dramatiske

lige til vore Dage, det er den dybe Men- Forfattere — ogsaa blandt de største — har

neskelighed, han forstod at give dem. Den Ondskaben som saadan ingen selvstændig

vældige Patos, den flammende Retorik, Betydning. Den' er Heltens Negativ — intet

den brusende Ordstrøm, som senere Tiders andet. Og den spiller netop kun den Rolle,

Klassikere ansaa uadskillelige fra en ægte som maa til, for at laa Helten fremstillet

dramatisk Helt træffer man sjælden eller al- paa den Maade og i de Belysninger, Digte-

drig hos Shakespeare. Det, der interesserer ren har Brug for.

ham, er mindre Ideerne end Menneskene — Ogsaa hos Shakespeare findes Ondskaben

mere Livet selv end Theorierne derom. Som ikke sjælden fremstillet som en saadan efter

den intelligensklare Realist, han var, giver hans Behag virkende Maskingud. Men i de

han selv dem af sine Figurer, der staa af hans store Dramaer, hvor han for Alvor

yderst i Rækken af det abstrakt -ideale: en tager fat paa den menneskelige Ondskab og

Henry Percy, en Coriolan, en Brutus, en dens Magt, dér er Ondskaben ikke længere

Henrik V, saa megen fast Grund under Fød- Staffagen i Dramaet — nej, der er det selve

derne, saa meget af det virkelige Livs Luft Ondskaben, der er gjort til Drama. Det er

omkring sig, at de aldrig fortoner sig som dens Væsen, dens Tankegang, dens Boren

blodløse Digterdrømme , men staar levende og Bugten sig frem , som Shakespeare med

og skarpt mod den Baggrund af Kærlighed, en Kraft, et psykologisk Klarsyn, ja under-

Had, Lidenskab og Kamp, der udgør Livet, tiden næsten med en Lidenskab, der over-

og hvorpaa de med Livets Ret indridser • vælder og tvinger i Knæ, stiller frem for os.

deres Livs Gærninger. Hvis Shakespeare, som Georg Brandes me-

Og vender vi os til Modstykket — til ner, engang i sit Liv er bleven revet brutalt

disse ophøjede Skikkelsers Antipoder, til ud af Skærsommernattens yndefulde Poesier

Shakespeares Skurke, Repræsentanterne for — af sine patriotiske Fædrelandshymners

Menneskelivets onde Magter, af hvem de Lyrik, ved et smærtefuldt Bid af den ægte,

gode Aander trænges , bekæmpes og ofte uforfalskede , menneskelige Ondskab — hvis

fældes, saa møder vi atter den samme sjæl- han, som Hamlet, selv engang forfærdet er

fdlde Menneskelighed. Der hører jo en Skurk vaagnet op midt i Ondskabens Ormegaard,

til ethvert velbygget Drama — om det er saa har han i hvert Fald ikke som Hamlet

en Person eller det hele Samfund gør intet ret længe sukket og klaget over sin Lod,

til Sagen — og enhver øvet, dramatisk For- har ikke i Tvivl og Angst atter og atter

fatter maa derfor have sit Arsenal af onde spurgt sig selv, om alt dette grufulde nu

Magter i Orden. Men altfor ofte maa For- ogsaa kunde være sandt. xVej — som en

fatteren tage sin Tilflugt til Konstruktioner anden Herkules er han faret op af sine

for at faa sine Ødelæggelsesapparater til at Drømme, har grebet Slangen om dens hæs-

virke ind under Helhedens Ramme — Kon- lige Hals, har kæmpet med den i et titanisk

struktioner, som gør den tænksomme Læser Favntag, har set den ned i Bunden af dens



Onde Magter

falske Øjne og har tvunget den. før han

slap den ud af Skruestikken , til at aaben-

bare sig alle dens skumle Hemmeligheder,

hele dens nedrige Sjæl, for at han kunde

lægge den frem til Beskuelse for hele Men-

neskeheden.

Det er dette Shakespeares Syn paa Ond-

skaben
,

paa de onde Magters Spil i og om

Mennesket, som jeg her skal søge at fremstille.

Vanskeligheden ligger i , at Shakespeare

intet Sted har formuleret , hvad man kunde

kalde en Theori om Ondskaben — intet

Sted har meddelt os sit eget psykologiske

Grundsyn paa det menneskelige Hjærte under

Ondskabens Herredømme. Shakespeare var

Dramatiker — ikke Filosof: i hans drama-

tiske Eksemplificering af Ondskabens Repræsen-

tanter maa vi selv søge at finde det skjulte

Baand , som forbinder dem til en Enhed —
den Fællesnævner, hvori alle de spredte Tæl-

lere gaar op. Og at en Søgen i saa Hen-

seende ikke paa Forhaand maa anses for

haabløs, det antyder Shakespeare hist og her

for os i enkelte, løsrevne Repliker — lejlig-

hedsvise Udtalelser, hvori han glimtvis lige-

som selv dukker frem , hvori han viser os

sit eget Ansigt uden Maske og Kostyme,

taler i eget Navn og derfor ligesom udleverer

os Nøglen til Forstaaelsen af den billedlige

Fremstilling, han giver i sine Figurer.

Disse Udtalelser gælder det om at vogte

paa og vurdere.

Den Tid, i hvilken Shakespeare levede,

var jo en Brydningens Tid — Renæssancens

Tidsalder. Friske Luftninger susede hen

over de gamle Lande, Overleveringer brødes,

nye Tanker spirede, nye Veje prøvedes.

Ogsaa i det etiske Grundsyn paa Tilværel-

sen, i selve Opfattelsen af ondt og godt,

stod gammeU og nyt overfor hinanden. Den

nedarvede Lære, Klerikalismens Lære, laa

endnu tung og fast over de Hestes Sind.

Religionskrigene, Kætterbaalene , Hexeproces-

serne viser os den officielle Datids massive

Opfattelse af Begreberne Godt og Ondt paa

det religiøse som paa det etiske Omraade.

— Den personlige Djævel med Horn og

Hestefod, det Ondes skinbarlige Inkarnation

i et existerende Væsens Skikkelse, det var,

hvad Menneskene troede paa og skulde tro

paa. Og bag denne mere folkelige Forestilling

om „den Onde" laa den fuldt bevidste, af

Fortidens Tænkere udarbejdede og af Kirken

fuldt akcepterede Lære om „det Onde" som

en Realitet, noget objektivt existerende , der

vel kunde antage mangfoldige Skikkelser,

men som altid kunde føres tilbage til sit

Udspring: det gudløse, det mod Gud evigt

kæmpende Element. Som Ondt og Godt,

adskilt ved et bundløst Svælg, havde exi-

steret fra Evighed , før Jordens Tilblivelse,

saaledes delte det endnu Verden i to stri-

dende Hære , hvis Førere var Gud eller

Djævelen, hvis Indsats var Menneskeheden,

der paa den yderste Dag skulde skilles i

Bukkene eller Faarene, de fordømte eller de

frelste, hvis Skæbne var i evig Pine eller i

evig Lyksalighed at høste Lønnen for deres

Færd. Imellem disse to Modsætninger fand-

tes ingen Bro — udover dette turde intet

Menneske tænke.

Imod denne, paa transcendental Tænkning

grundede og paa Kirkens Dogmer opbyggede,

Traditionens faste Borg havde enkelte af Re-

næssancens Tænkere aabnet deres Skyts.

Montaigne sætter Skepticismens Spørgs-

maalstegn ved den kirkelig-autoritære Skoles,

paa Aabenbaringen støttede Krav om at

sidde inde med den eneste ægte Sandhed og

spørger som en ny Pontius Pilatus : Hvad

er Sandhed ?

Bohne gør sig til Talsmand for den indi-

vidualistiske Livsopfattelse; han skyder Men-

nesket frem som det etiske Midtpunkt, det

Prisme, hvori Verdensaltet brydes, og hvorfra

det udstraaler i forskellige Farver. I Mennesket

er ikke blot et Enten— Eller, men et Baade

—Og. Mennesket er ikke enten Himmel

elier Helvede, men baade Himmel og Hel-

vede ; i dets Indre bor Kræfter saavel til det
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gode som til det onde — ja i Virkeligheden

er det kun tilsyneladende , at godt og ondt

er Modsætninger: Begge er de oprundne af

samme Rod, samme Enhed : den evige Na-

tur. Naturen tager baade det onde og det

gode i sin Tjeneste , for Naturen existerer i

Grunden slet ikke godt eller ondt. Som

Overgangen fra det dybeste Mørke til det

stærkeste Lys sker gennem en Uendelighed af

Overgange, saaledes er ogsaa godt og ondt

i Mennesket forenet ved en Uendelighed af

Led. For den, der kun ser Yderpunkterne,

staar de som uforlignelige Kontraster —
den, der ser dybere, vil opdage Forbindel-

sesleddene og finde, at de kun udgør to

Sider af den samme Naturkraft, der har

skabt Mennesket og virker i det.

Og MacchiavcUi gør opmærksom paa , at

ikke blot i Tankens Verden , men ogsaa i

det praktiske Liv glider godt og ondt over

i hinanden. Det gode bliver slet , naar det

bruges i det slettes Tjeneste, medens onde

Formaal luttres ved at virke for en god Sag.

Og han fremhæver, at godt og ondt ikke er

de eneste Gloser i Etikens Sprog, men at

Individet som Naturen har sine selvgyldige

Krav, som det er dets Pligt at hævde uden

Hensyn til, hvad der er godt og ondt for

andre — at der derfor ved Siden af det

Moralske og det Umoralske skyder sig et

tredje Begreb ind : det Amoralske, hvori

Modsætningerne forsvinder eller gaar op i

en højere Enhed.

Slige Tanker var altsaa fremme i Tiden,

i Shakespeares Tid, ikke som Allemands

Eje, men blandt de mest oplyste, i de højt-

dannedes Kredse, hvor rimeligvis ogsaa Sha-

kespeare har færdedes. Men det var farlige

Tanker, som maatte fremsættes med Forsig-

tighed og allerhelst slet ikke fremsættes, ikke

mindst i England , hvor Puritanismen var i

Færd med at trænge igennem med sine

strænge Krav om den yderste Tugt mod en-

hver, der vovede at tvivle om blot et Fnug

af den ene saliggørende, rene Lære.

Det vilde derfor ikke have været noget

afgørende Bevis for, at Shakespeare ikke

kendte disse Tanker og var paavirket af

dem , om der i hele hans Produktion ikke

fandtes et Ord, der kunde tydes i den Ret-

ning. Men omvendt har vi Lov til at gaa

ud fra, at Shakespeare har været endog

stærkt paavirket af dem, hvis han trods det

farlige i at fremsætte slig „ugudelig" Tale

under en eller anden Form viser, at den

har hans Tilslutning. Man tør da gaa ud

fra , at den lader sig genfinde i hans dra-

matiske Skikkelser og bør ikke paa For-

haand forkaste Muligheden af, at den er et

Led i deres Mekanik, et Udgangspunkt for

deres psykologiske Forstaaelse. Lader dette

sig paavise, da bør man ikke lade sig for-

virre, hverken hvis Shakespeare direkte giv-er

den moderne Filosofi Udtryk i en henkastet

Form eller i den dramatiske Udførelse murer

den inde bag sine Skikkelsers ydre Fa9ade,

saa at den ntasten maa hentes frem med

Mejsel og Brækjern. Thi den , der kender

Shakespeare , ved ogsaa , at der er en hem-

melig Chifferskrift, med hvilken han har

skrevet saa mangen Hemmelighed , skjult

for Mængdens Øjne, der tog Tingene for,

hvad de saa ud til, og ikke anede, at der

var andet at læse, end hvad enhver saa,

men aabenbaret for de Faa, de Indviede«

for hvem han i Virkeligheden skrev, paa

hvis Dom han alene lagde Vægt —• aaben-

baret som de gamle italienske Statsmænds

egentlige Skrivelse, der først træder frem,

naar Skriften holdes i en bestemt Vinkel, og

som da viser et ganske andet Indhold end

det ligegyldige Ordgyderi , den almindelige

Læser alene ser. —

Allerede Munken Lorcnzos bekendte Replik

i Romeo og Julie om Giftplanten peger i

Retning af Shakespeares Frigørelse for den

kirkelige Overlevering og hans Paavirkethed

af de moderne Anskuelser i Forholdet mel-

lem s^odt og ondt. Naar Lorenzo siger:
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Saa ringe Ting paa Jorden findes ej,

den har jo noget særligt godt at give:

og intet godt, som ej til ondt kan blive

ved Frafald fra den rette Art og Vej,

saa viser disse Ord tydelig, at Shakespeare

er inde paa det relative i de etiske Begreber.

Det gode er ikke altid og uforanderlig godt

— det onde ikke altid ondt, nej:

Dyd bliver Fejl, naar den paa Vildspor kom,

og Tid og Sted kan bringe Fejl i .Er°. —

Det er altsaa Forholdene, Omstændighe-

derne, Udviklingen, der afgør, om Dyd skal

blive til Fejl eller Fejl til Dyd. Den samme

Kraft kan blive heldbringende eller ødelæg-

gende, alt efter den Brug, der gøres af den,

den Lod. der rammer den.

Se, denne lille, spæde Blomst kan bære

skjult i sit Bæger Gift og Lægedom.

Det er højst karakteristisk, at Shakespeare

forsigtigvis første Gang lader en Munk , en

Kirkens Tjener, udtale den kætterske Lære.

Den teologiserende Udtryksform bliver i

hans Mund naturlig — den blide, glatte

Verselinje tager næsten Tanken bort fra Me-

ningen : ingen almindelig Tilhører aner, at

det er oprørsk Tale, han netop har hørt.

Men med en ganske anderledes Kraft, og

denne Gang uden alle mildnende Tilsætnin-

ger , fremsætter Shakespeare den samme

Tanke om det ondes og det godes indbyrdes

Relativitet i Hamlets berømte Udbrud

:

„Intet er godt eller ondt i sig selv — det

er Forestillingen, som gør det dertil.'''*)

Det har i denne Sammenhæng lidet at

sige, om Shakespeare selv har fundet paa

disse Ord, eller om han, som det vel er

sandsynligst, har hentet dem fra Giordano

Bruno eller Montaigne, der hver for sig har

sagt noget lignende. Det afgørende er, at

Shakespeare her klart og bestemt optager

den n3'e Tænknings Baade—Og og bryder

*) there is nothing eiiher good or had, but thin-

king makes it so.

med den gamle Læres : Enten—Eller. Et

Begreb, en Egenskab, et Menneske kan være

baade godt og ondt: ondt og godt er over-

hovedet ikke nogen selve Fænomenerne til-

hørende Egenskab; det er kun os. Menne-

skene, som i vor Vurdering af dem, vor

Dom over dem, paaklæber dem denne Eti-

kette , mærker dem med disse Farver, efter

det P'orhold, hvori de staar til os selv.

Deraf følger atter det rent subjektive i

Vurderingen. Hvad jeg efter min Personlig-

hed, efter min Stilhng i Universet maa kalde

ondt, kan en anden med sin Personligheds

fulde Ret efter sin ganske forskellige An-

skuelsesplan finde godt. I Stedet for Aaben-

baringens kategoriske Imperativ: dette har

fra Evighed været, vil til Evighed være, un-

der alle Forhold, for alle Mennesker ondt

—

godt — for dette Bud har du og alle Men-

nesker at kaste Eder i Støvet, lægges nu de

etiske Grundspørgsmaal frem til Besvarelse

af hvert enkelt Menneske: Du og jeg, vi

alle , maa hver for sig afgøre , hvad vi vil

finde ondt eller godt — den Enkelte er den

suveræne Hersker i sin Etiks Rige ; men

alle andres Ret er ikke ringere end din.

Det er Friheden, den personlige Frihed paa

det Etiske og dermed paa alle andre aande-

lige Omraader, Frihedens Ret overfor alle

Autoriteter og Bud : Individualismens Tids-

alder er det, der indvarsles i disse Hamlets

let henkastede, halvt spøgefulde Ord.

Men fordi de i Hamlets Mund er spøge-

fulde og henkastede, behøver de ikke at

have været saa let henkastede for Shake-

speare selv. Han hinde ikke udtale dem

anderledes , hvis han ikke vilde kalde et

Uvejr r.ed over sig; men lad os et Øjeblik

tænke os, at de for ham i deres spøgefulde

Form har indeholdt dyb Alvor, at Shake-

speare med sin lysende Hjærne har forstaaet,

hvad de betød, følt, hvad der laa bag dem,

i dem skimtet den nye Tid , som Aarhun-

dreder efter skulde bygges op i Aandsfri-

hedens Tegn, i det personlige Ansvars, den
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religiøse Tolerances Luft. — Hvilket nyt

Syn har han saa ikke dermed kunnet

vinde paa alle menneskelige Forhold —
hvilken ny Kilde er da ikke vældet frem i

hans Indre — hvilken Frugtbargøreise af

alle Ideer og Tanker i hans sprudlende

Sjæl?

Thi det er jo sa^i , at Enhver, som for

Alvor overfor det store Spørgsmaal: Godt

og ondt har befriet sig fra Autoritetens

Pegepind — Enhver, hos hvem det fribaarne

Menneskes Krav paa selv at ville vurdere,

hvad han vil kalde godt eller ondt, har

vokset sig stærkt og stort — han har paa

engang opdaget , at Verden ikke længere er

ensformig, graa og fattig. For ham bliver

Verden rig og mangfoldig, der kommer Lys

og Farve over Tilværelsen. Menneskene og

deres Liv bliver ham et vidunderligt Kalei-

doskop, hvori han aldrig kan se sig træt.

Ingen forud fældet Dom, den være nok saa

kategorisk, hindrer ham i at tage Livets

Fænomener op til ny, selvstændig Undersø-

gelse — ingen Samfundsopinion bestemmer

længer hans Dom over sit eget saa lidt som

over andres Liv — ingen nok saa udskreget

Ros, ingen nok saa hadefuld Dadel spærrer

ham \"ejen fo; at fordele Lys og Skygge,

som det synes ham ret og rigtigt. Fri og

ubunden staar han under Guds Himmel

:

Erfaringen, Traditionen, det Hævdvundne —
den tunge Lænke, som holder de Tusinder

fast i ubrydelig, aandelig Trældom — falder

fra hans Lænder. Om den skal blive for

ham den Ariadnetraad, ved hvis Hjælp han

baner sig Vej gennem Livets Labyrint —
eller om den skal blive den Kæde, over

hvilken han selv slynger sine Ideers Islæt i

nye, uanede Mønstre, derover raader hans

egen Personlighed — intet ydre Bud.

Og tænk saa et af Verdens største, ska-

bende Genier, en Shakespeare, fyldt indtil

sin Sjæls Rand af denne Følelse af uendelig

Frigjorthed ! Intet Under, at det kunde friste

ham at aabne Historiens Gravkamre for

at vise sin Samtid de store Skikkelser i

Lyset fra hans Tryllelampe — intet Under,

at han — selv frigjort — mægter at frem-

stille sin Tids Mennesker, frigjorte fra Ti-

dens faste Fordomme og tilfældige Moder, i

det evig Menneskeliges tindrende Lys —
intet Under, at han i det, der i Scenens

som i Livets Drama skaber Konflikterne

imellem Menneskene, deres forskellige Opfat-

telse af Ret og Uret, Godt og Ondt, har

maattet søge bort fra Frasens højt svungne

Fakkel, der blænder saa mange, har vendt

sig til Menneskets mørke Indre, hvor Begre-

berne fødes og spirer, og der paa egen

Haand loddet sig frem Favn for Favn hen

imod de dybe Kilder, af hvis Væld de suger

deres Næring.

Har Shakespeare som Prospero søgt

sin Aands Forædling ved de Videnskaber,

hvis dybe Lendom Mængden ej kan fatte,

da er han ogsaa derved naaet til,

at Graven har sig aabnet paa mit Bud

vakt sine Sovende og sluppet dem;

ja han har naaet at splintre Jupiters

den stolle Eg alt med hans egen Kile

og blive Aandernes Behersker, Calihniis ikke

mindre end Aricls. —
Hvori har da Shakespeare set det Onde?

Hvilke er dets Bestanddele ? Hvoraf opstaar

det og hvorledes udvikler det sig?

I et bemærkelsesværdigt Citat i et af Sha-

kespeares ældre Dramaer : Henrik V ser vi

ham ligesom kredse om dette Problem: Hvor-

fra kommer det onde ind i Mennesket? —
Henrik V har netop afsløret sin tidligere tro-

faste Ven, Scroop, som Højforræder, og siger

saa til ham:

Men Scroop — hvad skal jeg sige Dig, Du grumme,

Du vilde, utaknemlige Uhyre;

Du har mod Sædvane bragt Forundring

til at ledsage Nidingsværk og Mord.

Naar andre Djævle Nidingsværk indblæser,

saa flikke de og lappe Helvedsdaaden
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med Glimmerpjalter, falske Helgenskin.

Men den, der formed Dig, bød Dig staa op,

gav ingen Grunde for Dit Nidingsvcerk.

Den Tanke, Shakespeare her udtrykker

negativt, kan positivt formuleres saaledes

:

Der maa altid kunne paavises en Aarsag til

enhver Form af menneskelig Ondskab. Af

sig selv kan den ikke komme.

Ogsaa heri ligger en fuldt moderne Tanke,

et Brud med Overleveringen. Den aaben-

barede Lære har saa let ved at forklare det

Ondes Oprindelse. Arvesynden, ethvert Men-

neskes sorgelige Fødselsgave, gør det saa

inderlig overflødigt at spørge om, hvorfra det

Onde i Menneskenaturen stammer. Det er

nelop det Godes Oprindelse, det gælder om
at forklare. — Shakespeare vender i sit ægte

humane Syn paa Menneskenaturen Spørgs-

maalet om. Det Gode behøver i og for sig

ingen Forklaring, thi hvad er det Gode an-

det end det livsgivende, Livet selv og alt,

hvad der opholder og nærer det? Hvad er

det Onde andet end det nedbrydende, det

ødelæggende, det dræbende i og om Men-

nesket ?

Lorenzo siger om det Gode og det Onde

i Mennesket

:

Men er det Onde stærkest i den Kiv,

Da gnaver Dødens Orm paa Plantens Liv —

Planten, Mennesket. Naturen lever og er

til : det er det Gode og det Godes Sejr

over alle onde Magter. Det Onde er Ormen,

der gnaver paa Livets Rod : de tilintetgørende

Magter — dem gælder det om at forklare,

og forklare, ikke blot deres Existens, men frem-

for alt : hvorledes kommer de ind i det le-

vende Menneskes Sjæl, hvorfra selve Selvop-

holdelsesdriften, den blotte Anelse om eget

Ve og Vel skulde synes for stedse at holde

det borte ? Hvorledes kan Livet og Livets

Negation trives indenfor det samme Væsen,
udvikle sig hos det samme menneskelige

Jeg?

I flere af sine mest berømte Skikkelser

udvikler Shakespeare sin Besvarelse af disse

Spørgsmaal.

Hvad er det, som gør en Richard III i

Shakespeares Fremstilling til en af Historiens

sorteste Skikkelser?

Født med store Evner, med sande Her-

skeregenskaber : den store Statsmands Kløgt,

den store Krigers Tapperhed , den store Ta-

lers Kraft, det hurtige Hoveds Raadsnarhed,

har Naturen nægtet ham alle ydre Gunst-

bevisninger. Vanskabt af Statur, hæslig af

Udseende, et legemligt Uhyre, ad hvem selv

Hundene paa Gaden gør, ad hvem alle sunde,

naturligt udviklede Mennesker snerrer som
Clifford, naar han udbryder:

Bort V^redens Kar, bort hæslige Misfoster,

Din Sjæl er pukkelrygget som din Skabning!

Trykket ned af den skabende Natur, tryk-

kes han i ikke mindre Grad ned af Skæb-

nen , der har stillet ham — den fødte Her-

sker — saa nær ved Kronen, at han fristes

af dens Glans , og dog saa langt derfra , at

han aldrig synes at kunne naa den

:

thi mange Liv staa mellem ham og Tronen.

Trykket ned endelig af sine Omgivelser,

sit Milieu: anbragt ved et Hof, hvor „Lu-

thens vellystfyldte Klang" gør Skønhed,

Pragt, Elskov og Livsglæde til en Selvfølge,

hvor han derfor kun kan gøre sig latterlig,

hvor hans store Egenskaber ikke kan udfolde

sig, og hvor han selv maa spille en

Klods, der ej med stolte Bejlerlader

kan kro sig for en net, letfodet Nymfe.

Under dette mangedobbelte Tryk vokser

da alle naturlige Sjælsevner skævt i ham
som hans Skabning. Udviklingen tager en

fejl Retning: Hvad der frit og uhindret vilde

have foldet sig ud i Skønhed, til alles Gavn

og Glæde, spirer nu frem til en hæslig Gift-

plante. Misundelsen mod alle dem, der

tik en bedre Skabning end jeg selv,

dræber alle Sympatier for andre i ham:

Den Kærlighed, som Graaskæg kalde himmelsk,

maa bo blandt dqm, der er hverandre lige,

og ej hos mig — Jeg er mig selv alene.

Ensomhedsfølelsen gør ham kold for an-

dres Lidelser, dræber MedHdenhedsfølelsen i

ham — gør ham til

en hvas, dødsv^anger Klippe,

paa hvis skarpe Eg enhver fredelig Sejler

maa gaa til Grunde. Og samtidig med, at

al sund Menneskelighed trækker sig ud af

hans Sind som fra et Flodleje , der tømmes
for sin livsvækkende Strøm, bruser Magtbe-

gæret — Trangen til at beherske, betvinge

alle disse lykkeligere, gladere, mere velskabte
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Mennesker — som en skummende, fortæ-

rende Lidenskab frem :

Mig skænker Jorden ingen anden Glæde
end den at herske, tvinge, kue dem — —

I Kongemagten , i Kronen ser han sin

Drøm virkeliggjort — ikke blot fordi den i

sig selv er Magtens Indbegreb, men fordi

den, naaet af haiu , trods alt , iivad der har

stillet sig imellem, giver ham den indre Op-

rejsning, hvorefter hans brændende Sjæl tør-

ster : Beviset for, at han , Vanskabningen,

den Udskudte, dog var stærkere, klogere,

bedre udrustet, end alle de andre

:

og som en Mand i Tjørnekrattet hildet,

der slider Tjørnene, mens selv han slider

og søger Vej, men tarer vild af Vejen,

og øjner ingen Udvej til det frie,

men kæmper dog fortvivlet for at naa den —
saaledes piiws jeg for Englands Krone.

I den Sags Tjeneste giver han da alle

sin Sjæls ypperlige Egenskaber, hele sin

Aands Genialitet. I Menneskehadets og

Menneskeforagtens dybe Skygger udfolder

den sine vældige Vinger og flyver frem —
til Sejr ganske vist, men gennem

Mened, ja Mened af den værste Slags,

Mord, blodigt Mord, den grueligste Slags;

Hver særskilt Synd, af hver en særskilt Slags

Til Skranken trænge sig og raabe: Skyldig.

Geniets Flugt paa Ærgerrighedens Bane

kan bringe alle Livets Blomster i fuld Flor

— forvansket til den krasse Egoismes Til-

intetgørelse af alt, hvad der staar den imod,

bærer den Død og Undergang over Verden

:

de onde Magter udvikler sig — under

Trykkets Magt:

Dyd bliver Fejl, naar den paa Vildspor kom.

Det unaturlige Tryk, der driver det Onde

frem hos Richard — der ligesom skaber

Naturens sunde Vædsker om til Giftstoffer

og bringer Tilintetgørelsens Kræfter til at

udfolde sig i ham — det er dette Tryk,

som under den ene eller den anden Form

lader sig paavise hos alle de mest indivi-

dualiserede i Shakespeares Billedgalleri af

onde Magter. Hvad Vanskabningen er for

Richard , er den uægte Fødsel hos Edmund
i Kong Lear, den unaturlige religiøse Tugt

hos Hykleren Angelo i Lige for Lige, Tron-

følgerens Udnævnelse under Ærgerrighedens

Storm hos Macbeth, Forfædrenes store Slag-

skygger hos Brutus
,

pervers Sexualitet hos

Jago, medfødt Imbecilitet hos Clothen i Cym-
beline, uretfærdig Tilsidesættelse hos Shylock

i Købmanden i Venedig.

Fysisk, psykisk, socialt — alle lider de un-

der Følgerne af et unaturligt, ydre eller in-

dre Tryk , der er lagt paa deres Udvikling.

Stærkt nok til hos Gennemsnitsmennesket at

standse al Udviklmg, er der hos de livskraf-

tigste, de stærkeste og forsaavidt de bedste

iblandt dem en Livskraft, stærk nok til

trods Trykket at tvinge en Udvikling frem

— men en Udvikling, der jo længere den

skrider frem , fjærner sig mere og mere fra

sit oprindelige Udspring, den livgivende Na-

tur, og drives over i sin Modsætning , det

Livsfjendske, det Hæslige, det Onde.

Der er i denne Shakespeares Opfattelse af

det Ondes Genesis Tilknytningspunkter til

vor Tids Degenerationslære. Ganske vist

har Shakespeare ikke Øje for den gennem

Slægtled nedarvede, gradvise Opløsningspro-

ces, der Trin for Trin knækker alle Udvik-

lingsmuligheder og tilsidst kun lader den

nøgne Urgrund, de menneskelige Drifter og

og Lidenskaber i deres oprindelige utæm-

mede Skikkelse blive tilbage — ofte endda

i sygelig forvreden Form. For Shakespeare

er Individet det første og det sidste. Er

der end netop hos Richard III visse Rudi-

menter til Opfattelsen af en arvelig Belast-

ning, saa føres de i hvert Fald heller ikke

videre. Individet — det er for Shakespeare

det afgørende: dér ender Aarsagsrækken,

dér begynder den. For det nye Individ er

kun hans 'egne Aarsagselementer bestem-

mende.

Men kender han end ikke Degenerationens

gennem Slægtled fortsatte Opløsningstendens,

saa kender han godt nok indenfor det en-

kelte Individ de onde Spirers degenerende,

opløsende Kraft. Han ved, at er det Onde

først kommen ind i Sjælen, saa begynder —
ikke blot en Udviklingsproces af det Onde

selv, men der fuldbyrdes ogsaa en Opløs-

ningsproces, i hvilken de gode Elementer lidt

efter Hdt neutraliseres, svækkes og sluttelig

gaar tilgrunde eller ligefrem omskabes. I

Modsætning til Gøgeungen, der dog kun

puffer sine besværlige Konkurrenter ud af

Reden, æder de indtrængende onde Magter

selv de gode op, feder sig af deres Blod og

vokser yppigere derved. Og ikke nok her-

med. Under Trykket af det Ondes Vækst
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udvikler selve de gode Stoffer sig til andre,

helt forskellige Stoffer, der indgaa ligesom

under en kemisk Proces Forbindelse med de

onde, saa at de i Stedet for at hæmme deres

Udvikling netop potenserer deres Kræfter.

El Gran af ondt

fordærver tidt den hele, ædle Masse
til Lighed med sig selv

siger Hamlet — og Shakespeare viser os

„Fordærvelsesprocessen" under de forskel-

ligste Skikkelser.

Den nedarvede etiske Dualisme: Godt eller

ondt har forlængst registreret de menneskehge

Følelser, Kræfter, Egenskaber i disse to Grup-

per — naivt forudsættende, at mellem dem
fandtes ingen Forbindelse, at ogsaa her her-

skede det ubetingede Enten-Eller. Som om
de ikke alle strømmer fra den samme Energi-

kilde — man kalde den Gud, Naturen eller

Livret — derfor ens i deres Anlæg og iboende

Kraft, kun forskellige ved den Udvikling, der

ved Omstændighedernes Magt — de ydre

eller de indre — bliver dem til Del.

Hvilken menneskelig Egenskab er skønnere

end den dybe, uselviske Kærlighed mellem

Mand og Kvinde — villig som den er til

at yde og ofre alt for den Elskede? Under

givne Forhold skaber den en Julia — under

et Tryk af ulykkelige Skuffelser en -— Lady
Macbeth. — Hvilken Ærgerrighed er ædlere

end ved udmærkede Gerninger at gavne alle:

af den Kilde øser Brutus den Retskaffenhed,

som gør ham til den ædleste af alle Romere
— den driver ham til det skændige Mord
paa Cæsar. — I ophøjet Ærgerrighedstrang

frelser Macbeth sit Land fra Xormannerkon-

gens Sværd — af samme Rod udgaar Planen

til Duncans Snigm.ord.

Som en Flod, der strømmer gennem Land-

skabet, kan de menneskelige Egenskaber ud-

folde sig rigt og velgørende til alle Sider—
for kort derfra at forvandles til en rivende

Katarakt, i hvis Malstrøm alt og alle maa
gaa til Grunde. Tag det Tryk, der skaber

Katarakten bort, og Floden flyder atter frede-

ligt gennem Rigdom og Lykke. — Eller er

Othellos Kærlighed til Desdemona skabt af

andet Stof, efter at den under Trykket af

Jagos Mistænkeliggørelse har udviklet sig til

den fortærende Skinsyge, der styrter baade

ham og hende i grænseløs Ulykke, end den

var, da han ved deres Møde paa Kypern ej

har Ord for sin Lyksalighed I

Nej — de menneskelige Egenskaber er

Gudestøtter med Janushoveder. Det ene

Ansigt ser mod Livet og Lyset — det andet

mod Mørket og Tilintetgørelsen. Hvor skøn

og ophøjet en Følelse er — Modsætningen

lurer altid paa den som en hæslig Karikatur,

der hvert Øjeblik kan stikke sit Abehoved

frem. Den umaadelige Handlekraft, der sæt-

ter sig Maal og véd at naa dem paa Trods

af Mængdens Skraal og Uforstand, skaber

en Coriolan eller — en Richard. — Den na-

turlige Moderkærlighed, Selvfornægtelsens

Ideal, skyder en herlig Blomst i Constance i

„Kong Johan" — viser sig i sin hæsligste

Forvridning hos Dronningen i Cymbeline —

.

Ja selv den kemisk rene Opofrelse og Uegen-

nytte kan i sine \'irkninger vende sig til

Ødelæggelse og Fordærv baade for sit Op-

hav og dem, der nød godt deraf — som i

Forholdet mellem Kong Lear og hans to

Døtre.

Men naar saa' er — naar ingen menne-

skelig Følelse eller Egenskab paa Forhaand

kan kaldes ubetinget god eller ond — naar

alt afnænger af Udviklingen og dens Vilkaar,

da kan det heller ikke forbavse, at det onde
— engang opstaaet i Menneskesjælen — kan

suge sin Næring og vinde nye Kræfter netop

af de gode Sjæleelementer. Mellem godt og

ondt, gode og onde Anlæg er der over-

hovedet ingen Væsensforskel. De onde An-

læg vilde være bleven gode, hvis de ikke

havde stødt paa det Tryk, som faar dem til

at udfolde deres opløsende, livsnedbrydende

Kræfter — de Kræfter, som netop bevirker,

at vi benævner dem onde. Og omvendt

maa de Kræfter, som hidtil frit og uhindret

har kunnet udfolde sig i Livets og det livs-

frembringendes Tjeneste, og som vi derfor

har kaldt de gode, af sig selv, naar det

Tryk, som skaber „det onde Gran", indtræder

og fortsættes, i Kraft af den psykiske Enhed,

som danner Sjælen, og hvorpaa Sjælelivet be-

ror, omformes efter de Krav, der nu stilles

til de sjælelige Evner, arbejde med paa den

Udvikling, disse Evner undergaa ved Tryk-

kets Magt, og lidt efter lidt indgaa Forbin-

delse med de Elementer, der nu er under

Udvikling, indtil de alle med forenede Kræf-

ter, ligesom Træets Rødder omkring den hæm-
mende Sten i Jordbunden, har stridt sig

udenom Trykket. Jo stærkere og tungere

— jo mere universelt Trykket er, desto

hurtigere vil denne Udvikling fuldbyrdes.
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Et for alle Tider fuldgyldigt Billede af den

Omskabningsproces, som det onde Gran frem-

kalder i Menneskesjælen, naar det først er

trængt ind og har sat sig fast, giver Shake-

speare i Macbeth

:

Han — en aaben, rænkefri, usammensat

Natur; hun — en ømt elskende Hustru, for

hvem Mandens Ærgerrigheds Bane er hans

Ret og hendes Pligt*). — Begge forgiftes

de, Tomme for Tomme, fra det Øjebhk, de

onde Magter har faaet Tag i dem. Fra det

Øjeblik, Macbeth staar som lammet ved Synet

af sin blodige Haand og til det Øjeblik, Lady

Macbeth i Søvngængertilstand opbyder „al

Arabiens Røgelse" for at tage Blodstanken

bort fra sine — indbildt — blodbesudlede

Hænder, er der foregaaet en Forvandlings-

proces med dem begge — en Proces, der

symboliseres i Blodets Æden sig videre og

videre, dybere og dybere. Det er mindre de

ydre Begivenheder, der har illustreret Udvik-

lingen. At Mordet paa Duncan driver Mac-

beth videre og videre i Vold og Mord, i fejg

Mistænksomhed, i Brugen af de skændigste

Midler — ja til Pagt med selve Mørkets

Magter — det er ikke Hovedsagen. Det er

kun de ydre Reaktionstegn paa den indre

Udvikling, som foregaar, og som er Aarsagen

til de indtrædende Virkninger. Og denne

Aarsag, denne Udviklings piindmn salieus

bestaar i, at det netop er det oprindelig

gode og ædle hos Macbeth: hans Ærlighed,

hans Djærvhed, hans redelige Tro paa det

sande og sundes Sejr over Rænker og Ugær-

ninger — med ét Ord selve hans Relfærdig-

hedsføklse — den er det, som frembringer

alle disse Rænker og Ugærninger. I hans

Liv er det onde trængt ind som noget frem-

med, ham selv fjendtligt, næsten uforstaaeligt

— men uafrysteligt som en ulægelig Sygdom,

der sidder i hans Kød. Med sin inderste

Sjæl føler han, hvilken himmelraabende

Skændselsgærning han har begaaet — en

Gærning, det er ham umuligt at gaa paa

Akkord med. Alt det gode i ham viser

ham med en Sikkerhed, han ikke kan af-

ryste, ikke bringe sig selv til at betvivle, at

Gengældelsen maa og bør ramme ham; thi

slig en Daad har altid her sin Straf.

Vi undervise kun Mordtankerne

:

naar de har udlært, vende de tilbage

og ramme deres Ophavsmænd. Den strænge
Retfærdighed for vore egne Læber
Giftbægret holder, som vi selv har blandet.

Det er denne alt overskyggende Følelse af

egen Skyld, af det fuldt berettigede, næsten

selvfølgelige i, at Hævnen sent eller tidligt

maa ramme ham — den Følelse er det, som
nu fylder ham med en evig Rædsel, og som
tvinger ham til at frygte en skjult Fjende i

enhver, der kommer ham nær — en Hen-

tydning i det uskyldigste Ord. Frygten fylder

til Slut i hans Tanker hele Landet med
Hævnere, der er parat til ved den mindste

Blottelse at styrte sig over ham. Derfor ved

han intet andet Middel til at bjærge sig og

sit Livsvrag end at dynge Brøde paa Brøde,

slaa ned for Fode — ja om fornødent som
en anden Titan bringe hele Universet ud af

dets Fuger:

før skal splintres

Alverdens Bygning — Jord og Himmel ødes,

før vi vort Maaltid nyde skal i Angst
og sove med de rædselsfulde Drømme,
der ryster os om Natten.

Saa vidt kan selve Retfærdighedsfølelsen:

Menneskets trofaste Kompas paa Sejladsen

mellem Livets gode og onde Magter, under

det uhyre Tryk af Brøde drive den fortviv-

lede Samvittighed.

Macbeth knuses til Slut af den evige Ver-

densretfærdighed, og med ham hans Hustru,

hvis blinde Afguderi overfor ham bragte ogsaa

hende udenfor Ærens og Rettens Skranker.

Hvad der var af godt i dem begge, forvand-

ledes til ondt, hvad der var skønt blev stygt.

Som Heksene synger:

Smukt er stygt og stygt er smukt —

de kunde ogsaa have sagt:

Godt er ondt og ondt er godt.

*) se om Lady Macbeth Udviklingen i Forf's

Bog: Forbrydertyper hos Shakespeare (1907).

Som den kloge Læge har Shakespeare

med Aandens Lup fulgt det Onde fra dets

første Udspring lil dets fulde Udvikling —
set Bakteriens Indtrængen, Udvikling og Sejr

i Menneskets Indre.

Men den etiske Sygdom — Ondskaben
— er jo ikke blot en saadan indre Opløs-

ningsproces, der fuldbyrder sit Løb i Stilhed.

Til Ulykke for Menneskeheden bryder den

ud, naar den har naaet en vis Udvikling, og

gør sine nedbrydende Evner gældende i de-
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res Samfund. Hvor vigtigt det end kan være

til Forstaaelse og Forebyggelse at kende de

onde Magters Udviklingsvilkaar og Vækst,

saa er det dog ikke mindre vigtigt at vide

Besked med, hvorledes de optræder og virker

udadtil. Saa vist som intet Menneske kan

vide sig sikret imod, hvad Dag og Time det

skal være, at blive et Offer for Ondskabens

giftige Slangebid, saa vist er det af Vigtig-

hed at vide Besked med dens ydre Sympto-

mer — dens Forvarsler, de Tegn, hvorpaa

den kloge Iagttager kan erkende, at Sygdom-

men er tilstede og er ved at bryde ud —
dens videre Forløb, dens Afslutning.

Hvilke er da disse Symptomer? Svaret er

ikke tvivlsomt.

Hvor længe de onde Magter end har kun-

net dølge sig i Menneskets Indre — den

Dag, de skal paabegynde deres Mission ud-

adtil, skal til i Omverdenen at hæmme, op-

løse, ødelægge Menneskets Livsværdier —
den Dag, de overhovedet fra Tanke skrider

til Handling, har de kun ét Redskab: Løg-

nen. Ondskaben fødes med en Løgn paa

Læben — med Løgn maa den fortsætte.

Skal Ondskaben naa sit Maal, Livsfordærvel-

sen og Livsødelæggelsen, tør den ikke vove

sig umaskeret frem i Dagens Lys: Menne-

skets Livsværdier vil i aabent Nødværge slaa

den ned som det giftige Kryb, den er. Selv-

opholdelsesdriften vil kræve det.

Men Ondskaben har sin egen Selvophol-

delsesdrift. Og i Kraft af den lærer den at

tilhylle sit Aasyn, snige sig uset ind paa sit

Offer — eller endnu bedre: forklæde sig,

iføre sig selve de gode Magters Dragt, tale

Fromhedens Ord, bære Retskaffenhedens

Sværd, Dydens Spejl, Enfoldighedens Kappe,

indtil det Øjeblik kommer, da den kan rette

den saa længe skjulte Dolk mod det Hjerte,

den hele Tiden har truet.

Derfor er Lady Macbeths første Raad,

efterat Mordet er besluttet, til Macbeth:

se ud som en uskyldig Blomst, men vær
som Slangen under den,

og Edmunds første Handling paa Forbrydel-

sens Bane det falske Brev, hvormed hans

Broder stødes i Ulykke.

Derfor føler alle de, over hvem de onde

Magter ruger, Nødvendigheden af at betræde

Løgnens og Falskhedens Vej ; en bitter Nød-

vendighed, naar de staa ved Begyndelsen —
som den ædle Brutus, naar han med Væm-
melse udbryder:

Mytteri — Ha blues

Du ved at vise frem din skumle Pande
ved Nattetide,

— en tung Byrde, naar den uophørlig Aar

efter Aar maa tages op for at dølge over

Fortiden og bane Vej for Fremtiden — som
Claudius føler den i Hamlet

:

Ej Skøgens Kind med kunstig Sminke malet

er under Skønheds Maske mere hæslig

end min Misgærning under Ordets Sminke

o tunge Byrde

!

— men en Selvfølgelighed, naar først alle

aandelige Kræfter er ladet med de onde Mag-

ters Energi

:

O jeg kan spille godt Tragedie

kan tale, se tilbage — — —
Rædselsblikke

og tvungne Smil staa mig til Tjeneste

til hver en Tid, naar jeg har Brug for List,

siger Richard III spottende, og viser derved

tillige, hvorledes Løgnen som den Kunst,

den er, under de onde Magters fortsatte

Forfalskning af alle etiske Værdier, efter-

haanden hos sit Offer antager Karakteren af

det virtuosmæssige, det beundringsværdige

og giver ham en Følelse af Overlegenhed

over de andre, de „ærlige" — en Overlegen-

hed, som f. Eks. Jago lader komme til Orde,

naar han beskriver Moren som

en frimodig, aaben Sjæl.

der anser alle Folk for ærlige,

naar blot de synes saa; han kan saa let

som noget Æsel trækkes om ved Næsen,

og som bringer Edmund til at haane sin

Broder for hans „dumme Ærlighed".

Men fordi Løgnen saaledes er Ondskabens

Udtryksform — dens egentlige Sprog —
saa er det ogsaa derpaa, at den kan kendes

af den, der forstaar at skelne Avner fra

Kærne.

Den godtroende Mor kan ikke gennemskue

Jagos Rænker, fordi han i sin Naivitet

aldrig

har fundet Svig

hos denne Mand!

Og paa den anden Side er det netop det

til Fuldkommenhed beherskede Løgnens Sprog,

som Hamlet med hele Ungdommens Væm-
melse forfærdes over, naar han brændemær-

ker Farbroderen med Ordene

:

O Niding — smilende fordømte Nidihg!

At nogen smile kan og altid smile

og være dog en Niding!
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Og for at indprænte den Sandhed, som
Hamlet saaledes opdager: at Løgn og Falsk-

hed eksisterer, ikke blot i taaget Almin-

delighed ude i Verden, men at den ogsaa

naar som helst maaske i sin mest formum-

mede Skikkelse kan sætte sig ved din Side

som en nær Slægtning, en god Ven, en højt-

agtet Foresat — maa Shakespeare i „Lige

for Lige'' næsten forlade den dramatiske Stil

og slaa over i den docerende, idet han lader

Isabella fortælle Publikum:

det synes kun utroligt — det er ikke

umuligt, ai den værste Skurk paa Jorden

kan sxnes saa besindig, saa retfærdig

saa værdig og saa ren som Angelo.

Mod Falskheden er det ogsaa, han slynger

Tordenkilen, naar Edgar i „Kong Lear" til-

raaber den for sent afslørede Broder:

Du er en Niding, talsk mod dine Guder,
din Fader og din Broder — en Forræder
mod denne høje Fyrste — fra din Isse

til Støvet, som Du træder under Fod,
en giftig Skurk

!

Løgn og Falskhed, Troløshed og Nidings-

værk — det er de onde Magters Udsæd.

Paa den kan de kendes, hvilke Instrumenter

de end iøvrigt spiller — hvilke Dragter de

end iøvrigt ifører sig.

Om den spænder den store Ondskabens

Kurve, Shakespeare har draget i Trilogien

:

Hamlet — Othello — Koiig Lear.

I Hamlet sporer vi endnu kun Orkanens

Forløbere: Hvirvelvinden, der bringer Støvet

til at fyge og Bladene til at fare rundt, men
som saa atter stilner af. Kongen, fra hvem
det Onde udgaar, er ikke selv Handlingens

Midtpunkt — det er Hamlet, hvorom det

hele drejer sig. Det er det unge Sind, for

hvem Ondskabens Gru for første Gang af-

sløres — som for første Gang fornemmer

dens Magt og Omfang, ikke som noget, han

foragtelig kan vende Ryggen og forlade, men
som noget, der er styrtet ned over ham,

indespærrer ham, stiger ham til Halsen med
al sin væmmelige Smuds og Edder. Og ikke

nok hermed — denne Augias Stald skal

renses ud, ikke ved et Magtbud til andre

— ikke ved en Trylleformel eller en Besvær-

gelse — men af Hamlet selv — Hamlet,

hvem netop al denne Uærlighed paalægger

den helligst mulige Pligt — en Pligt, som,

pietetsbunden som den er, kun kan opfyldes

af ham personlig, og som kræver hans Liv
— Ikke som et Offer, han kan kaste i dens

Gab og saa være fri — hvor meget han

saa end beder derom — nej som netop for-

drer, at han skal leve og blive ved med at

leve, lige indtil han under de vanskeligst

mulige Forhold har løst den tunge Opgave,

der er lagt paa hans unge Skuldre: hævne
Faderen, rense Landet, redde Livsmoralen,

fælde Uhyret.

Og hvad sker saa med denne æstetiske

Filosof — der selv erklærer, at det kun er

den menneskelige Forestilling, som afgør,

hvad der skal kaldes godt, og hvad der skal

kaides ondt, og som tilbringer sin Tid med
at tvivle om sine egne Forestillingers Rig-

tighed og Berettigelse — hvorledes udvik-

ler denne Psykologiens klartskuende Mester

sig under det uhyre Tryk, Forholdene brin-

ger ham ind under?

Hamlet bliver ikke ond i dette Ords til-

vante Betydning — kan overhovedet ikke

blive det, fordi Retten i dens Kamp mod
Uretten aldrig kan blive andet end god.

Men Hamlet er dog under Loven, den Lov,

som under andre Forhold ogsaa vilde have

givet ham i de onde Magters Vold. Og
Loven virker.

I dette vidunderlige Drama, hvor alle til-

vante Begreber glipper, hvor „Verden er af

Lave'' ikke blot moralsk, men ogsaa i Ideer-

nes Verden, hvor Modsætningerne og Mod-
sigelserne uophørlig lyner mod hinanden

som stærke Fjenders Stød

og vrede Klingespidser,

indtil Svimmelhed griber Betragteren, er det

ejendommelige, det i Shakespeares Produktion

enestaaende, at den etiske Pligt netop er at

begaa et Mord — Claudius Mord — , at

det onde. Forbrydelsen, det antietiske, følgelig

er Undladelsen, Forsommelseii af at handle,

som Pligten byder. Denne Pligt paalagt en

ung, forelsket, livsglad, fintdannet, humant

tænkende Mand, der ikke mægter at opfylde

den, skaber Konflikten for Tilskuerne —
Trykket for ham, og med alle sine Sjæle-

evner søger han at komme udenom det.

De onde Magter kan hos Hamlet ikke øve

deres Spil ved at faa ham til at handle —
det er jo netop de gode Magters Krav iil

ham — de kan kun faa Bugt med ham ved

at bevæge ham til at opsætte — opsætte og

til Slut opgive. Og Vejen de maa følge er:
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faa ham til at betvivle Uretten, glemme den

og til Slut forsone sig med den.

Det er denne Udvikling, Dramaet indehol-

der. Hvor langt er ikke den Hamlet kom-

men i Resignation, i Gaaen-paa-Akkord med
Uretten, som maa sige til sig selv

:

Og jeg staar her,

jeg har min Faders Mord, min Moders Skændsel,

Opfordringer af Blodet og Fornuften

og dysser alt i Søvn —
i Modsætning til den Hamlet, der i Rædsels-

indtrykket af den begaaede Brøde lover Aan-

den, at

kun dit Bud
skal i min Hjærnes Bog alene leve.

Hvorfor jager han uophørlig efter nye

Mindelser, nye Beviser for den skete Skænd-

selsgerning — hvorfor hidser han sig op

som med stadig nye Stimulanser til kunstig

fornyet Harme — hvad er hans dybe Skep-

sis, hans uendelige Overvejelser, hans uop-

hørlige Udsættelser af den skæbnesvangre

Beslutning — hvad er alt dette andet end

Udtryk for den Kamp, han fører med sig

selv, den Sjæleve, hvorunder han vaander

sig i Følelsen af, at han er ved at miste

Fodfæstet, er ved at hvirvles afsted af frem-

mede, hans Natur fjendtlige Kræfter, der ar-

bejder i ham og er ved at forandre hans

Livssyn, sløve hans knivskarpe Tro paa det

gode og det godes Sejr, slukke hans Had
til Uretten.

Hamlet mister under det onde Tryk Troen

paa det gode i Menneskelivet, Troen paa det

gode Jios sig selv: med sygelig Iver gør han
Rede for, hvor slet han selv er, hvor lumpent

han baade før og nu har baaret sig ad.

Vi er alle Erkeskælmer! — tilraaber han
Ophelia. — Tro ingen af os!

Og han, som nu ser Falskhed og Troløs-

hed overalt, selv hos Trofasthedens Spejl,

Ophelia, ender med selv at iføre sig Falsk-

hedens Dragt: Forstillelse, List, Baghold. De
Vaaben, alle bruger, kan han vel ogsaa

tumle ! Vil de spille paa ham, er han vel

Mand til at blive den, som spiller paa dem!
Det er vel saa, at Hamlet intet Sted ende-

lig forsoner sig med Uretten. Xej — men
Hamlet har fra det Øjeblik, da han under

Skuespillernes Drama har faaet saa at sige

Kongens egen Tilstaaelse for Ugærningen,

ikke længere mindste Ret til at skyde sin

Pligt fra sig — og dog gør han det; den

gunstigst mulige Lejlighed tilbyder sig —

Hamlet lader den under intetsigende Paaskud

gaa ubenyttet hen. Stadig behandler han

Kongen som Konge, viger for ham, adlyder

hans Bud. Han staar paa Afgrundens yder-

ste Rand — endnu et Skridt og han er

fortabt.

At han reddes, skyldes kun, at Trykket

pludselig tages af hans Skuldre. Guderne

ynkes over ham og kommer ham til Hjælp.

Kongen, i hvem de onde Magter har et

endnu fastere Tag, begaar et skæbnesvangert

Fejlgreb. I Stedet for fremdeles at arbejde

paa at stemme Hamlet til Forsoning, lægger

han, dreven af sin paany opskræmte Frygt,

Raad op mod hans Liv — og Hamlet gen-

nemskuer straks hans Rænkespil.

Dermed er Situationen med ét Slag for-

andret. Som den personlig truede, der maa
værge for sit Liv, staar Hamlet fra nu af

i Nødværgets klare Lys overfor Kongen.

Den tunge, spøgelsesvangre og for Hamlet

etisk tvivlsomme Pligf forsvinder bag Livets

soleklare, utvivlsomme Ret. Hamlet nærer fra

nu af ikke længere et Øjeblik Tvivl om sin Ret

til at tage Kongens Liv — og derfor heller

ikke om sin Ret til at lade ham beholde det.

Thi medens Forsømmelsen af Pligt er

etisk Brøde, er Ikke- Benyttelse af Ret det

stort anlagte Menneskes Naadegave til sine

Skyldnere. Hamlets Tøven som før var

blodig Uret mod den Døde, bliver nu barm-

hjærtig Skaansel mod den Levende. Hamlet

han skænke Kongen hans Liv uden at be-

tynges med Ansvar overfor andre end sig

selv — han kan udsætte Fuldbyrdelsen af

sm Ret uden Fare for andre Værdier end sit

eget Liv.

Vil Hamlet vove den Indsats mod Kon-

gen, maa den ..gamle Muldvarps" Raab om
Hævn forstumme.

Og dermed har Hamlet vundet frem til

fuld aandelig Frihed i sit Forhold til Kon-

gen. Dermed er det onde Tryk veget fra

ham. Hans Selvagtelse vender tilbage: det

er ikke længere Svaghed og Fejghed, naar

han lader Kongen leve — det svage og fejge

var langt snarere nu at tage hans Liv.

Og i Bevidstheden om sin Ret vinder han

atter Troen paa det godes Magt. Som en

Ham falder Falskheden og Forstillelsen fra

hans Pande.

I flammende Ord erkender han for al Ver-

den sin dybe Kærlighed til Ophelia, aabent

vedkender han sig Nødværgedrabet paa Ro-
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senkrands og Gyldenstjerne, beredvillig og
uden Bagtanke gaar han ind paa Kongens
lumske Forslag om Væddekampen mellem
ham og Laertes. Som Falskheden er veget

fra ham selv, synes han, den maa være ve-

get fra alle andre: det er en Faktor, han
ikke regner med mere. Han kender jo nu
sin Ret og dens Udstrækning til Punkt og
Prikke. Hvad Vægt ligger der mere paa
den Usling,

som har anglet efter

mit egel Liv, og det med slige Rænker!

Hamlet ved, at han, hvad Øjeblik, han vil,

kan

med god Sam.vittighed

betale ham med denne Haand.

At give Laertes, som han har fornærmet,

fuld og redelig Oprejsning — det er den

Tanke, som nu helt optager hans djærve,

ridderlige Sind.

Og da først — da han under „denne

broderlige Lystkamp", som han med aaben

Pande har givet sig ind i, atter møder Falsk-

heden, Løgnen, Nederdrægtigheden i djævelsk

Anslag mod hans eget Hjærte, da rejser Ha-

det sig, denne Gang uden mindste Tilløb til

Tvivl og Bortforklaring, stort og mægtigt i

hans Hjærte — og han benytter sin Ret,

fuldbyrder sin Pligf, knuser den Øgle paa

Tronen, der saa længe til sit falske Hjærte

har suget Landets Marv, som den har suget

Hamlets.

Det ondes Magt er knust. Hamlet har

sejret over den — i ydre som i indre Kamp.

Hamlet sejrer over de onde Magter.

Olhello bukker under for dem.

Hvor grund forskellige de to Skikkelser er,

saa ligner de deri hinanden, at de begge er

store, geniale Mennesker — den ene i Tan-

kens, den anden i Handlingens Rige — og

begge jages de som vilde Dyr af den men-

neskelige Ondskab. Men i Hamlet er selve

den onde Magt kun flygtig behandlet — al

Vægten er lagt paa det, der jages af den.

I Otheilo er Ofret den brave Mor, trods al

den Sympati, han indgyder, lidet interes-

sant — han er som Dyret, der føres til

Slagterens Bænk.

Den, der interesserer her, den, der lever

og virker, del er selve den onde Magt, Jago.

Her flyttes vi fra Periferien ind i Stormen

selv — fra det Ondes Værk ind i selve dets

Værksted.

Og vi ser Løgnens og Falskhedens Arse-

nal af Torturredskaber — ser de Masker,

ved hvis Hjælp den antager Bravhedens og
Retskaffenhedens Skikkelser — indvies i dens

Formaal — skimter dens Maskineris Hem-
meligheder, dens skjulte Drivkraft.

Det er med Urette, at man har kaldt Jago

den umotiverede Ondskabs Talsmand. Netop

fordi der hos Jago bestaar en saa dyb,

indre Overensstemmelse mellem det, der dri-

ver ham frem, og det, han drives frem imod,

staar han som en af de onde Magters uhyg=

geligste Skabninger — en af dem, som, hvis

de fik Evne som de har Vilje, vilde kunne

lægge en Verden — en hel Kultur — et

Menneskesamfund øde.

Thi hvad er det, som Jago vil — hvil-

ken menneskelig Livsværdi er det, han søger

at tilintetgøre? Det er selve Livets evigt

sprudlende Kilde, Karligheden mellem Men-

neskene. Dens frugtbare Vande vil han for-

vandle til Gift — dens Lykke og aandelige

Rigdom til Ulykke og Fortvivlelse, dens stille

Fred til Kiv, Nag og Strid, dens dybe Al-

truisme til brændende Egenkærlighed, dybt

saaret Forfængelighed — dens livsfrembrin-

gende Kraft til Ødelæggelsestrang og Mord.

Udgangspunktet for alt skabende Liv vil han

gøre til dets egen Negation: til Udgangs
punktet for selve de nedbrydende, opløsende

Magter — med Instinktets Sikkerhed fører

han Dolken mod selve Menneskehedens varme,

pulserende Hjerte, Kærligheden.

Idet Jago omskaber Othellos dybe Tro og

Kærlighed til Desdemona Tomme for Tomme
til Mistro, Had og Mordlyst, saa gør han

noget andet, større og frygteligere, end blot

som han siger at

gøre iMoren

saa voldsomt skinsj'g, at Fornuften ej

kan læge ham.

Otheilo er netop Indbegrebet af det usam-

mensat frimodige, det tillidsfuldt retskafne,

det oprindelige i Menneskenaturen — den

gode, sunde, troende Barnesjæl — hvorpaa

al Kultur, ethvert menneskeligt Samfund byg-

ger og maa bygge, fordi den som den frugt-

bare Muldjord for Plantevæksten udgør den

Jordbund af indbyrdes Tro og Tillid mellem

Menneskene, uden hvilken ingen Civilisation

havde hævet dem op fra de mest primitive

65



= Onde Magter

Eksistensformer, ja uden hvilken Mennesker

og Menneskeliv overhovedet ikke kunde tæn-

kes at eksistere. Hvor ofte og hvor haardt

end Hadets, Splittelsens. Skuffelsernes Storme

rusker op, hvad der er vokset frem i dens

Jord, saa sender den dog atter Skud paa

Skud ud i Livets og Fremskridtets Lys —
evig ung og evig frembringende som Al-

naturen selv.

Men forgift selve denne Jord — dræb

Produktionsevnen i den, og det menneskelige

Samfund falder fra hinanden som løse Avner, ja

som en Flok løste onde Aander vil Menneskene

hade, dræbe, nedtrampe hinanden i Rædsel

og Afsky, stillet, som hver enkelt iblandt

dem er, mellem en uoverskuelig Masse Døds-

tjender, der hver for sig vil gøre alt for at

rane til sig alt det bedste, der findes hos

de andre — uden Medfølelse — ja med

Triumfens Haanlatter over hver den, som

maa falde i denne Menneskehedens frygtelige

sidste Kamp.
Netop denne Forgiftningsproces er det,

som under Jagos djævelske Kunster foregaar

i Othellos Sjæl. Enhver kan tro sig svigtet,

se sig svigtet — Saaret kan bide haardt og

dog læges. Men se sig svigtet af den, der

aldrig syntes at kunne svigte, af den, der

var den diametrale Modsætning til al Svig

— den, om hvem det kan siges

Er hun falsk,

O saa fornærmer Himlen jo sig selv

!

— og svigtet netop der, hvor Kærlighed,

Ære, Pligt — alle Menneskets ædle og op-

højede Værdier løber sammen som i et

Brændpunkt — og svigtet netop i Kraft af

den aabne Tillidsfuldhed, den barnligsikre

Fortrøstning, som det er den ophøjede Na-

turs ædle Ret at nære overfor, hvad han

maa anse for godt, ærligt og sandt — det

er et Stød, som intet Menneske kan udholde.

Den, hvem det er overgaaet, han er for

stedse brudt — han kan ikke længere tro

noget Menneske — hos ham er selve TJl-

lidsevncu brudt. For ham er Verden et Hav
af Løgn, Falskhed og Troløshed — over

ham har de onde Magter vundet den af-

gørende Sejr.

Derfor begaar Jago mod Othello den stør-

ste Forbrydelse, et Menneske kan udøve mod
et andet : Sjælemordet i dets hæsligste Skik-

kelse. Sæt Menneskeheden i Othellos Sted —
og Jago bliver Menneskehedens største For-

bryder.

Men hvorfor handler Jago saaledes ? Hvor-

fra faar hans Ondskab denne — saa at sige

Genialitetens Evne xil at føre sit Stød netop

mod Livets egen Kilde, Kærligheden, Tilliden

mellem Mennesker. Fordi i hans eget Hjærte

Kærlighedens skønne Blomst er bleven en

Giftplante, der i Stedet for Mildhed, Godhed

og Lykke kun kan bære onde, hæslige Frug-

ter. Fordi Kærligheden, hvis Væsen er det

gode, det livsgivende og livsfrembringende, i

Jagos Hjærte kun kan fornemmes, kun lever,

naar den' kan øve Grusomhed, gøre ondt,

naar den ser andre lide, pines og gaa til

Grunde. Fordi Elskoven, Kærligheden, Livets

Fornyer i hans Sjæl er slaaet om i sin Mod-

sætning, er bleven til Livets Fjende, dets

Morder*).

I Drabet paa Kærlighedslivet mellem Men-

neskene lever hans egen unaturlige Higen —
igennem dets Tilintetgørelse tilfredsstilles hans

dybeste Attraa — desto stærkere jo videre

Tilintetgørelsen rækker — jo større Fald

han volder.

Kan de onde Magter naa endnu videre,

end Jago naaede — end de naaede i Jagos

Sjæl?

Ja de kan naa endnu et Skridt længere

frem: Det Skridt, de naar i Kong Lear.

I Othello spidser de onde Magter sig til

en Kaardespids, der rammer det bedste og

helligste i Mennesket — men det er dog

kun symbolsk, Menneskeheden gennembores

derved.

I Kong Lear breder de sig til det vældige

Slagsværd, til hvis Offer hele det menneske-

lige Samfund er bestemt.

I Othello er det den centralt bærende

Kraft for Menneskeslægten, der skal lammes ;

— i Kong Lear er det alle bærende Kræfter

under ét, der skal overhugges.

For fuldt Orkester bruser her den Melodi,

som i Othello kun lyder fra et enkelt In-

strument.

En Verdens Undergang — ikke blot et

enkelt Menneskes — er i Kong Lear de onde

Magters Værk.

Kong Lear, Edgar, Gioster, Cordelia —
det er vel kun enkelte Mennesker, men til-

sammen danner de dog Menneskehedens bæ-

rende Piller: Magten og Retten, støttet af

Trofastheden og Kærligheden,

*) Se om Jago Forf. a. V. p. 145 o. flg.
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Om dem er det Løgnen, Edmund, spinder

sin dødelige Væv.

Næppe har Magten — forledt af Magtens

stadig lurende Fare, Smigeren — veget sin

Plads for Kiv og Misundelse i Regans og

Gonerils Skikkelser, før Løgnen som en flittig

Edderkop begynder sit Værk.

Ved falskelig at iklæde sig de bærende

Kræfters Dragt, ved selv afvekslende at spille

Retten, Trofastheden, Kærligheden arbejder

den sig frem. Ved forløjet Troskab skuffes

den sande Troskab: Retten, den ægtefødte

Søn, Edgar, fortrænges og jages i Landflyg-

tigheden. Selv indtager den Rettens Plads.

Saa forbinder den sig med den forbitrede

Kiv, den sure Misundelse, den sorte Utak-

nemmelighed, den brutale Egenkærlighed og

er snart deres virkelige Herrer. Kærligheden

er i sin sande Skikkelse alt forjaget — i

dens Sted træder en hæslig Vanskabning —
Brynde — iklædt Kærlighedens Dragt. Ved
dens Hjælp styrtes de gode Magters sidste

Værn : Troskaben blindes.

Nattens Mørke skjuler Livets gode Feer.

Paa den vilde Hede, i Storm og Uvejr mø-

des de som landflygtige Aander: den detro-

niserede Magt, den forjagne Ret, den blin-

dede Troskab. Naturens Nat er over dem,

Skæbnens Nat er om dem, Vanvidets Nat

bor i dem. Igennem dette Ragnarok trænger

intet Øje, den seendes ikke mer end den

blindedes. I Stormens Orgelpiber lyder Na-

turens Gravsang over bristede Forhaabninger,

skuffede Løfter, svegen Tillid : det gode er

styrtet sammen.

Endnu blinker en enlig Stjærne — Kær-

ligheden, den sande, opofrende menneskelige

Kærlighed, Cordelia,' er endnu ikke magtes-

løs. Til hende tyer de saa én efter én, ad

vildsomme Veje. Hun tager dem i sin Vare-

tægt, genrejser, trøster og husvaler dem.

Men kan hun, den blide Kærlighed, ogsaa

genrejse de gode Magters styrtede Borg,

styrte Urettens vanhellige Tempel i Grus?

Hvem vil ikke gerne tro det? Hvem tviv-

ler vel egentlig i sit Hjærte derom? Hvem
har ikke følt dette Hjærte bløde overfor

Shakespeares ubønhørlige: Nej. — Cordelias

Hær adsplittes, hun selv og alle de, hun

har givet Ly, tages til Fange af Urettens og

Løgnens Magter.

Hamletmotivet klinger dæmpet igennem

paa dette Sted.

Saa stærkt kan det onde vokse sig, saa

kompakt kan det fortætte sig, saa uhyre kan
det brede sig, at selv Forstanden staar stille,

og Hjærtet hører op med at slaa. Hamlet

magter intet, Cordelia gaar tilgrunde. I Fa-

derkærlighedens Arme udaander Menneske-

kærligheden sit sidste Suk — kvalt af Uhy-
ret, Fornægteren, Mefistofeles, de onde Mag-
ters Feltherre.

Og her er ingen Malcolm til atter at rejse

Riget — ingen Fortinbras til at slaa Døren

op for nyt Liv, ny Daad.

Er dette Verdens Ende? udraaber Kong
Lear — og Verden med ham.

Men paa dette Spørgsmaal giver Shakespeare

ikke det samme bittre Svar som før.

Her peger han, atter livsstærk og livssik-

ker, fremad som de gode Magters genop-

standne Herold.

Over Ruinerne af den sønderbrudte Verden

staar endnu én Skikkelse, ung og stærk

:

Edgar — Retten. Støttet til Mildheden i

Albaniens Skikkelse varsler den om en ny

Verden, hvori de gode Magter atter skal ind-

tage deres Plads. I den sidste afgørende Tve

kamp bliver det Retten, der bærer Sejren hjem.

Er det en Tilfældighed ? Kunde det om-

vendte ikke være sket ?

Tvekampens Billede vækker uvilkaarlig

denne Tanke. Den giver ikke Følelsen af

indre Nødvendighed, uafvendelig Skæbne.

Den er dog et Sindbillede derpaa, og som
Sindbillede maa det tages.

Thi i den afgørende Kamp, i den sidste

Dyst maa de onde Magter bukke under for

de gode. Ikke fordi de i sig selv er svagere,

daarligere udrustede, mindre øvede — tvært-

imod !
—

• men i Kraft af Naturnødvendighed.

Hvor ofte de end sejrer, de onde Magter,

hvor mange Liv de end forgifter og ødelæg-

ger — mod Livet selv formaar de intet.

Hvor store og stærke de end synes: i deres

eget Indre bærer de Opløsningsspiren — den

Gift, hvormed de vil ødelægge Livet, øde-

lægger dem selv.

Thi det er de gode Magters skønne Arv

fra Livets og Livsfornyelsens Moderskød,

Naturen, at de er frugtbare. De trives og

fremmes i Mødet med andre gode Magter.

Kærlighed avler Kærlighed og bliver ligere

derved. Magten kan forlige sig med Retten

og vokse derved. Retten bliver først Ret,

naar den støttes af Magten. Trofastheden

bliver ædlere og dybere ved at mødes med
Trofasthed.
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Men Misundelsen — den avler kun Had.

I Utaknemmelighedens Fodspor vokser For-

ræderi og Frafald. Uret mødes med Vold
— Egenkærlightden maa kæmpe for Livet

med Selviskheden — Løgn mødes med Løgn,

Falskhed med Svig og Niding er Niding

værst.

Derfor er ogsaa i Edmunds Hær, endnu

før Rettens endelige Sejr, Opløsningen i fuld

Gang. Edmund sviger begge de to Konge-

døtre, der klynger sig til ham, den ene for

den anden — Cornwall er alt ramt af Gen-

gældelsens Arm ved forgiftede Vaaben — og

selve de to Furier, Goneril og Regan, pøn-

ser kun paa List, Gift og Baghold til hin-

andens Fordærv.

Og da, naar alt styrter sammen om de

onde Magter — naar de ser deres Baghold

afslørede — deres Løgne opdagede — deres

Rænker sønderrevne: da sker det stundom,

som naar den døende ser sin svundne Barn-

doms længst forglemte Minder stige frem af

Dødens Skygger -- at den paa Vildspor

komne Natur vender tilbage til sit Udspring.

I Tilintetgørelsens Øjeblik dukker Erindrin-

gen om det fælles Ophav frem i det On-

des Tanke.

Fuldendt er Hjulets Omløb, siger den dø-

ende Edmund til Edgar

:

Du har Ret!

For Retten bøjer den fældede Uret slutte-

lig Knæ — i Skæret fra Rettens Lys aab-

ner den sin sammenbidte Sjæl og taler for

første Gang i mange, lange Aar Sandhed.

Edgar og Edmund, Sandhed og Løgn,

skilt ved en Afgrund, igennem Aar — de

er dog Brødre^ rundne af samme Rod, og

som Brødre staa de sluttelig atter sammen.

Men selv, hvor det Onde til det sidste

staar os imod — selv hvor ingen ydre For-

soning kaster sit Skær over den sidste Kamp
— selv dér er en Forsoning. Ogsaa der

drager de modstridende Kræfters Paralello-

gram i Forening Fremtidsudviklingens store

Linje.

Som Alderdom, Sygdom og Død, er det

Onde en af Kræfterne i Naturens store Værk-

sted, en Kraft, som ikke kan undværes, naar

en ny Sæd skal voxe frem i Livets uende-

lige Kredsløb. Vi — de levende Mennesker
— maa med Livets Ret og Pligt til det

yderste kæmpe mod denne Kraft — i Natu-

rens store Skabelsesværk opløses alle Mod-
sætninger: Livet sprudler atter frem af Dø-

dens og Tilintetgørelsens Grave.

I denne langt ud over det enkelte Individ

— ud over alle Slægter rækkende Tanke

ligger den endelige Forsoning mellem de gode

og de onde Magter.

Med den for Øje faar det da sin dybeste

Forklaring, Hamlets Udbrud

:

Intet er godt eller ondt i sig selv — det

er Forestillingen, som gør det dertil.
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En Ae tie er et Bevis for, at

man ejer en vis Part af et Ak-

tieselskabs Værdier og har Krav

paa en dertil svarende Del af

Selskabets Udbytte for hvert

udløbet Regnskabsaar.

En Obligation er et Bevis for, at man imod en

bestemt aarlig Rentenydelse har udlaant et vist Beleb

til Obligationens Udsteder (Stat, Kommune, Kreditforen.

o. s. V.) og saaledes, at man har en vis Sikkerhed for

Beløbet i Udstederens Ejendele.

Fordel din Risiko! — Det

er en god Regel ikke at anbringe

en uforholdsmæssig 'stor Del al

sin Formue i et enkelt Papir

navnlig ikke i et enkelt Selskabs

Aktier.
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TO STATUER
Af P. A. Rosenberg.

DER var Fest paa Øen Kos.

I Hovedstaden Astypalæa stimlede Ind-

byggerne sammen for ved Sange og Drikke-

lag at fejre Sejren, som den unge Antrogos,

Lysias' Søn, havde vundet i de Kamplege,

der til Apollons Ære med faa Aars Mellem-

rum afholdtes paa Højsletten Triopion.

Dér, lige overfor Astypalæa, paa den

smalle Landtunge, Fastlandet skød ud som

en Landseod syd om Kos, mødtes de tre

Folkefærd: Koerne, Beboerne af Havnebyen

Knidos ved Triopions Sydrand og de fra

Halikarnassos, Koernes nordlige Naboer.

Denne Gang havde Lykken givet Koerne

Sejer, og Folket hyldede begejstret den slanke,

kraftig byggede Yngling, som havde indskre-

vet sin Fødeøs Navn i Historien. Man

nævnede ham sammen med Koernes Stolthed,

Lægekunstens store Grundlægger, den nys

afdøde Hippokrates.

Mellem Kos og Knidos var der fra gam-

mel Tid Rivalitet. Oprindelig gjorde vel

Raceforskellen sit; senere kom hertil Handels-

interesser og et udpræget Modsætningsforhold

i Tankegang og Følemaade.

Trods sin lakoniske Afstamning var Knidos

i Tidens Løb blevet stærkt præget af den

orientalske Sans for Vellevned, og dens Ind-

byggere udmærkede sig ved deres Kunstsans

og Pragtsyge. Koerne derimod holdt paa

den fra Fædrene nedarvede Manddom og

Nøjsomhed. De solgte deres berømte Salver,

Vinsorter og fintvævede „koiske" Tøjer til

hele Orienten, ja til Grækenland og Italien;

men selv klædte de sig jævnt og levede

tarveligt. Knidierne haanede dem og kaldte

dem Bondeknolde; til Gengæld gav de Kni-

dierne Øgenavn af Drukkenbolte og Salve-

krukker.

Paa en Festdag kunde Koerne imidlertid

more sig saa godt som Nogen. Saa lagde

man for en Tid de strenge Leveregler tilside

og sugede med hede Læber Øjeblikkets koste-

lige Nektar. Medens den jævne Befolkning

og Ungdommen samlede sig om de Festblus,

der i den kølige Aften var tændt langs

Kysten — forat Knidierne fra deres Baade

kunde se og ærgre sig — , raadslog Øens

Fædre med Arkonten Lysias, Sejerherrens

Fader, i Spidsen om en vigtig Sag.

Man havde besluttet at hædre Øens Skyts-

gudinde, Afrodite, hvis Tempel indtog den

alt dominerende Plads paa Astypalæas Borg-

klippe, med en ny Statue. Den gamle var

mildest talt slem at se paa, og nu, da en

straalende Tid i Kunstens Verden var oprun-

den, sømmede det sig ikke længer at ofre

til en Figur saa stiv og udtryksløs som

denne.

Sandt at sige havde Knidiernes Smæde-

sange om Statuen bidraget sit til, at man
fattede den nævnte Beslutning: at hædre

Mindet om Sejren med Indkøbet af et nyt

Afroditebillede. Denne Gudindes Velvillie til-

skrev man en væsenlig Del i det heldige Ud-

fald af Væddekampen.

Flertallet af Fædrene mente, man skulde

henvende sig til den vidtberømte Skopas fra

Paros. Han havde skabt en ny Stil i Kun-

sten. Mægtig Lidenskab, mandig Kraft og

et stærkt fortællende Præg gjorde hans Ar-

bejder fængslende for Kenderen og paa samme

Tid forstaaelige for den jævne Betragter.

Hans Apollo som Pythondræber havde i flere

Aar været Knidos' Stolthed. Til ham burde

man gaa med Bestillingen,

Lysias var ikke af Flertallets Mening.

Paa et Besøg hos en Gæsteven i Athen for

tre Aar siden, hvor han blandt andet dvæ-

lede ved sin berømte Landsmands, Hippokra-

tes' Grav, havde han hørt Tale om en ung

atheniensisk Billedhugger, ved Navn Praxite
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les, som begyndte at gøre sig fordelagtig

bemærket. Især vakte hans Statuer af de

unge Guddomme Kenderes Beundring.

Det var en hel anden Art end Skopas',

den stik modsatte, kunde man næsten sige.

Disse Skikkelser var ikke som Parierens liden-

skabeligt bevægede. De indtog en hvilende,

undertiden drømmende Stilling; Hovedet var

som oftest let bøjet forover, Blikket svøm-

mende, Mundens Smil stille, lykkeligt, fuld-

endt i sig selv. Guddommelig Ro, salig

Harmoni var denne Kunsts Særpræg.

Og saa var Marmoret behandlet paa en

ny Vis, saa Overfladen fik et forunderlig

skinnende, silkeagtigt Udseende. Aldrig

havde en Billedhugger gengivet Haarets

Blødhed og Fald saa livagtigt og skønt.

Endelig maatte det veje med i Vægtskaalen,

at den vidtberømte Skopas sikkert vilde være

vanskelig at have med at gøre, — han var

jo lige saa berømt for sit heftige Sind som

for sine Mesterværker, — medens den unge

Athenienser var mild og omgængelig og,

som Begynder, rimeligvis en hel Del billigere.

Dette sidste Argument slog Hovedet paa

Sømmet. Lysias og et Par andre Arkonter

fik Fuldmagt til at drage til Athen paa

Øens Vegne og forhandle med Praxiteles om

Forfærdigelsen af en Afroditestatue. Den

skulde være rede til Opstilling i Sommerens

Løb, saa den kunde afhentes, før Høststor-

mene gjorde Sejladsen usikker, og ikke koste

mere end to Talenter. Gudinden vilde glædes

over den Hyldest, de koiske Mænd bragte

hende. Og Knidierne vilde ærgre sig.

Praxiteles modtog med Glæde Bestillingen.

Kos havde en anset og velhavende Befolk-

ning, var kendt overalt baade som driftig

Handelsplads og som den store Hippokrates'

Fødested, han, der i sine sidste Leveaar

havde virket i Athen, hvor han døde og

laa begravet. Det Hverv at skaffe denne

Øs Afroditetempel en ny Statue var saare

hædrende for den unge Kunstner, selv om

Betalingen, to Talenter, ikke kunde kaldes

overdreven.

I Sommerens Løb blev han færdig. Hyllet

i et luftigt Klædebon stod Skønhedens Gud-

inde, med den ene Arm støttet mod en høj

og prægtig Vase, medens hun med den anden

samlede sin Peplos' Folder over Brystet.

Mesteren havde anvendt særdeles Omhu paa

Enkelthederne. Dragtens Foldekast, Haarets

Knude, Hændernes Muskelspil, forskelligt i

den hvilende og virkende Haand, Farverne

og Forgyldningen, — alt var udført med

synlig Flid.

Og dog var der noget, som ikke tilfreds-

stillede ham; han kunde ikke selv gøre sig

Rede for, hvad det var.

Denne Kvinde var ung, blomstrende, skøn
;

men — Skønhedens Gudinde var det ikke.

Hverken Blikket, Stillingen eller Skikkelsens

Linie udstraalede den Vælde, som tilkom

Herskerinden over Jordens mægtigste Liden-

skab, al Livets Kilde. Mismodig vendte

Kunstneren sig fra sit Værk.

Han prøvede at kaste sig over andre Op-

gaver, men det lykkedes ikke. Atter og

atter maatte hans Øje søge tilbage til Marmor-

skikkelsen dér i Værkstedets Inderste, hans

Tanke gruble over dens Virkning og det,

der manglede. Taagede Billedsyner gled ham

forbi. Stundom faldt der hgesom et brat og

blændende Lys over et enkelt. Da bankede

hans Hjerte heftigt. Men han kunde ikke

gribe Billedet i Flugten, ikke fæstne det i

Erindringen.

Tiden nærmede sig, da Statuen skulde af-

leveres. I uroligt Lune havde den unge

Mester en Aftenstund begivet sig ned til

Piræos, og medens Solen sænkede sig bag

Salamis' Højdedrag, flakkede han langs den

stenede Klippekyst, som strækker sig Nord

for Athens Havnestad ved Aegaleosbjergets

Fod.

Han havde vel gaaet saaledes et Par Timer

uden at lægge Mærke til Vejen, da Mørket
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pludselig overraskede ham. Han følte Træt-

heden i samme Øjeblik, han standsede. Under

ham skvulpede Bølgerne mellem de lave Klipper.

Over ham løftede Bjerget sin sorte Ryg,

der mindede om Kølen af et Skib, man har

trukket paa Land. Og hinsides det cmalle

Sund skimtede han Lysene fra Salamis-øens

Fiskerlejer.

Natten var lun. Paalandsvindens Pust

føltes efter den hede Dag som en Lise.

Mesteren gik ned til Vandet, søgte sig en

Plads i en Kløft, tæt bevoxet med blom-

strende Myrther, hyllede sig i sin Klaina og

lagde sig til Ro, lullet i Søvn af Bølgernes

svage Klukken og Vindens Susen gennem

Myrtheløvet.

Hans Søvn var urolig. Vage Drømme,

hvis Omrids han forgæves søgte at gribe og

holde fast, svømmede gennem hans Hjerne

som Skyspejlinger over et sagte kruset Vand.

Farver og Former, han aldrig havde set før,

blev til for hans indre Syn, ændrede sig . . .

gled over i hinanden . . . bort . . . Hans

Liv afhang af, at han fik dem fat, vidste

han ; men atter og atter gækkede de lune-

fuldt skiftende Syner ham. Han vaagnede

ved Skæret fra Morgensolen, der hævede sig

bag Aegaleos' Kølryg, tændte Vandspejlets

Bølgetoppe i Glød helt ud mod Kysten der-

ovre og i det klare Gry gav Salamis' Høje

en blændende Glans.

Han løftede Hovedet, endnu forvirret af

Drømmen, og lod Blikket glide ud over, da

et Syn med ét fik ham til at fare i Vejret.

Et Stykke fra det Sted, han havde benyttet

til Natteleje, saa han en hvid Skulder hæve

sig af det rosenfarvede Vand ; og i samme

Nu omfattede hans Blik Hovedet og Halsens

Linje, Armenes blødt svungne Bue, Hoftens

kække Runding, Hudens gyldne Reflexer.

Var det Afrodite selv, den skumfødte, der

aabenbarede sig for ham til hans Sjæls Jubel

og Ydmygelse, — han, som frækt havde

prøvet at give hendes udødelige Skønhed

Marmorets døde Liv? —

Den unge badende Pige havde ingen Anelse

om, at hun blev iagttaget. Hun dukkede

sig i Bølgerne som en Svane, rettede sig

atter, kastede Vand op over sine Skuldre,

strøg med Hænderne ned over det faste,

hvælvede Bryst, — hver Bevægelse var i

sin ubevidste Ynde som formet af en Mesters

Mejsel. Den unge Billedhugger vovede knap

at aande for ikke at røbe sin Nærværelse.

Paa Stranden laa hendes hvide Peplos og

den blaa Klaina med Guldborten.

Han saa hende stige op af Badet og iføre

sig Dragten. Vandet dryppede fia Haarets

Knude. Hendes Blik søgte først ud over

Havfiaden; siden gled det til Siden og strej-

fede Kløften med Myrtherne uden at blive

Kunstneren vår, der støttet paa sin Albu laa

ubevægelig, som var han selv af Marmor.

iMed den venstre Haand holdt hun sin Peplos

lidt ud fra Legemet, for at den ikke skulde

blive vaad. Solskæret laa om Bryst og

Skulder som en Glorie. Hovedet var let

bøjet forover. Blikket roligt, fyldt af en stille

Straalen.

Lidt efter saa Billedhuggeren hende gaa

langsomt op ad Skraaningen og forsvinde

bag de gullige Klipper.

Saa rejste han sig i et Spring og slog

Hænderne sammen over Hovedet. Hans første

Indskydelse var at følge; men i næste Øje-

blik forandrede han sin Beslutning eller

fattede den først: han vilde ikke se hende

mere! Ingen graa Virkelighed skulde stille

sig imellem! Det var Gudinden, han havde

set. Og nu var hun borte, vendt tilbage til

sin Himmel. Men det var nok. Nii vidste

han, hvad han vilde

!

Lysias og to af hans Landsmænd havde

faaet det Hverv at hente den bestilte Statue.

De indfandt sig til den fastsatte Tid i Kunst-

nerens Værksted for at tage hans Arbejde i

Øjesyn.

„Værdige Mænd fra Kos", sagde Praxiteles,
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der hilsende mødte dem paa Tærskelen; „jeg

har efter ringe Evne søgt at opfylde Eders

Begæring. To Statuer af Gudinden har jeg

udført i pentelisk Marmor. Nu staar det til

Eder at vælge."

Dér stod de to Statuer ved Siden af hin-

anden.

Den ene iført det lette, bølgende Gevandt;

den anden — nøgen I

Overraskede, maalløse stod de koiske Ud-

sendinge foran Gudindens Skikkelse. I den

venstre, svagt bøjede Haand holdt hun Klæde-

bonnet, hvis Folder gled dækkende ned over

en Vases Munding. Højre Haand strakte

hun frem foran Legemet. Benenes Stilling

antydede Bevægelsen fremetter. Hovedet var

drejet mod Venstre, Blikkets dvælende Ud-

tryk paa én Gang Gudindens og Kvindens.

Musklernes Spil lod fornemme den lette Kulde-

gysen, som gennemrisler det nøgne Kød,

der udsættes for den frie Luft. Det var,

som hun aandede og levede for Beskuerens

Øje, omend i overjordisk Fjernhed.

De tre Mænd følte alle den Trolddom,

der udgik fra dette underfulde Marmor.

Deres Blikke vare som fastnaglede til det,

og i flere Minutter talte Ingen.

Men — men — det stred jo mod al ved-

tagen Skik og Sæd! At fremstille Gud-

inden nøgen! Vise hende saaledes for Alles

Øjne ! Hvem havde nogensinde tilforn vovet

saa formastelig en Daad? Maatte saadant

ikke vække hendes Harme og kalde Ulykke

ned over Enhver, der gjorde sig delagtig i

Formastelsen? Sikkert! Sikkert! Reaktionen

var ligesaa voldsom, som Indtrykket havde

været det.

Lysias talte først.

„Denne Statue, Mester," sagde han med

Eftertryk paa hvert Ord — Stemmen dirrede

af Bevægelse — „denne Statue er Guds-

bespottelse. Dæk den til! Lad intet Øje

se den mere, om du ikke vil rammes af

Gudindens Hævn ! Husk, hvordan det gik

Aktæon!"

De to Ledsagere saa paa Arkonten. De

aandede som befriede fra en Byrde: han

havde løst Trylleriet og udtalt deres bundne

Tanke. De nikkede langsomt. Saadan var

det. Netop saadan! Gudsbespottelse, det

var Ordet. Og uvilkaarlig dukkede de Ho-

vederne, som frygtede de, at Aktæons Straf

allerede var over dem.

Praxiteles smilede.

„En Køber har Ret til at vrage den Vare,

der bydes ham", svarede han sagtmodig.

„Behager denne anden Eder bedre?"

De tre Mænd lod Blikket glide over Sta-

tuen ved Siden af, —- den paaklædte. Saa søgte

det atter hen til den første, ængsteligt, sammen-

lignende. De saa stjaalent paa hinanden.

Der blev en Pause.

Endelig talte Lysias atter.

„Køerne er fromme Mænd," sagde han

med stille Værdighed.

Mændene nikkede, langsomt, bifaldende.

Kunstneren smilede atter.

„Som I vil," svarede han med en let

Hovedbøjning.

„Denne lyseblaa Peplos er saare skøn,"

bemærkede Lysias, idet han lod Haanden

glide ned over den paaklædte Afrodites Dragt.

„Maler du selv dine Statuer?"

Praxiteles nikkede.

„Saare skøn," gentog Arkonten, og derpaa,

idet en pludselig Tanke oplivede hans Træk:

„Det synes at være koisk Vævning. Har

jeg Ret?"

„I kan tænke Eder det saa," svarede

Billedhuggeren.

„Ja, saaledes er det," sagde Lysias med

et fornøjet Smil. „Det er koisk Vævning.

Højlig vil det glæde mine Landsmænd og

være vor og vor By til Hæder. Denne

skønne Statue, opstillet i vort Tempel, vil

kalde Gudindens naaderige Blik ned til os

og sikre os hendes Gunst til alle Tider.

Den vælger vi."
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Med festlig Pomp

blev Praxiteles' Statue

opstillet i Astypalæas

Afroditetempel. Den

vandt Alles Beun-

dring, og Lysias hø-

stede Ære og Aner-

kendelse for sin Ud-

førelse af det ham be-

troede Hverv. Man

talte dæmpet og med

Gysen om den forfær-

delige Skikkelse, de

koiske Udsendinge hav-

de set i den atheni-

ensiske Billedhuggers

Værksted. Gudinden

nøgen ! Var sligt over-

hovedet tænkeligt ?

Hv'ordan vilde det gaa

den frække, som havde

vovet et saadant Værk?

Da rygtedes det en

Dag — og Rygtet

ilede med Lynets Hast

Øen over — , at Kni-

dierne havde afkøbt

Kunstneren den ugudelige Statue og uden

at blues havde opstillet den for Alles Blikke

i deres Tempel. Man vilde neppe tro sine

egne Øren. Men det lignede disse Knidiere!

Saa meget værre for dem ! Straffen kunde

umuligt udeblive.

I den efterfølgende Tid hændte det, at en

og anden Koer, som havde Forretninger i

Knidos, vovede sig ind i Byens Afrodite-

tempel for at se det berygtede Værk. I

Smug — thi man vovede ikke at tale højt

derom — berettede disse Mænd om Synet.

Ikke i en Niche, som man ellers plejede,

men /;//(// i Templets Søjlehal havde man

anbragt Statuen, saa den kunde beses fra

alle Sider, baade forfra og bagfra. Det var

Toppunktet af Ugudelighed? Man overbød

hinanden i Udbrud af Forargelse.

Den knidiske Afrodite.

Men hvad Ingen om-

talte, var, at Værket

havde udøvet den

samme trolddomsag-

tige Magt over Enhver

af de fremmede Be-

tragtere, som i sin Tid

over de tre Udsendinge.

Det var, som Templets

Vægge løftede sig,

sprængtes, og Rum-

met fyldtes af Luft

og Lys. Dette Mar-

mor, der aandede og

levede, nært og dog

i overjordisk Fjernhed,

blev staaende i Erin-

dringen om en alt-

beherskende, uudslet-

11

telig Oplevelse. Alle

andre Statuer, nye og

gamle, blev døde Duk-

ker mod dette ufatte-

lige, skælvende Liv,

Og Rygtet fortalte

videre om den Vrim-

mel af Besøgende fra

hele Grækenland, som Praxiteles' Mester-

værk kaldte til Knidos. I hundredvis kom

de, en stadig voxende Strøm, forat mætte

Sanser og Sjæl ved Synet. At se denne

Afrodite var Salighed, som at se Phidias'

Zeus i Olympia, — var som at skue ind

i selve Olympens skyløse, soltindrende Him-

mel I Vidt over det ganske Hellas nævnedes

Praxiteles' Navn og sammen med det Kni-

diernes, der havde været heldige nok til at

erhverve hans kosteligste Værk.

De Mænd fra Kos hørte og undredes. Det

stærke Tilløb gjorde ikke deres Forargelse

ringere, — slet ikke? Harmfuldere og væg-

tigere end nogensinde lød Udbruddene mod

Ugudeligheden i Knidos. Alt det gamle Nag

samlede sig om dette ene Punkt, der paa en

saa afgørende Maade aabenbarede Modsæt-
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ningen mellem de to Folk. Disse Knidiere,

som kun var optagne af Tanken om at nyde

Livet og more sig, hvis Statsgæld efter Sigende

var meget større end, at de nogensinde kunde

betale den, de havde ved dette sidste Træk

afsløret sig som det, de altid havde været:

en i Bund og Grund umoralsk og ugudelig

Slægt! Før eller senere luaatlc Straffen komme

over det; det var umuligt andet, — umuligt,

simpelthen

!

Og her stod alle sammen som én Mand,

hvad der end ellers kunde være dem imellem.

Lysias havde, som alle fremragende Mænd,

Misundere; men naar Talen faldt paa Knidos-

Affæren, var enhver Koer hans ivrige For-

taler.

Knidierne nøjedes med at smile ad deres

Naboers Harme, medens de i godt Lune ind-

kasserede deres Ry, som snart fordunklede

selveste Hippokrates". De indkasserede med

ikke ringere Villighed de mere materielle For-

dele, der fulgte i Ryets Spor. Fremmed-

besøget bragte Byen Penge, mange Penge,

Indtægterne steg med rivende Hast, for ikke

at tale om, at det vingede Rygte virkede

som en Anbefaling for Byens Handel og

Industri.

Koerne var ikke helt ufølsomme overfor

denne Biomstændighed. Koerne var ikke

blot fromme, men ogsaa praktiske Folk. At

Ugudeligheden oven i Købet gjorde Knidierne

rige, bragte Forargelsen op paa Kogepunktet,

og den exploderede, da Rygtet meddelte, at

en uhyre rig persisk Satrap havde tilbudt at

betale den vældige knidiske Statsgæld til

sidste Hvid, hvis han fik Praxiteles' Afrodite,

samt at Byen havde sagt Nej til Tilbudet.

Noget maatte der gøres. Lysias foreslog

at lade Oraklet afgøre Sagen. En Deputa-

tion med rige Gaver sendtes til Delfi og

bragte tilbage Oraklets Svar, at Held og

Lykke vilde følge den By, hvis Tempel besad

den 7-ette Statue af Gudinden. Svaret var

diplomatisk og ikke synderlig oplysende. Det

mattede Stemningen en Del. Saa var Spørgs-

maalet indanket for Fremtidens Domstol. Og

dér blev det.

Men besynderlig kan det gaa ! Uden at

det var muligt at sige hvorfor, gik det i

den efterfølgende Tid langsomt, men sikkert

tilbage med Lysias' Autoritet. Han, der

havde A'æret Forkæmper for den gode Sag

og havt hele Øens Befolkning i flammende

Begejstring paa sin Side, han mistede efter-

haanden, ganske uden egen Skyld, dens

Tillid, Man valgte ham ikke oftere til Arkont

og fritog ham for Hvervet som første Mand

i de Kommissioner, han hidtil havde været

selvskreven til at lede. Han grublede sig en

Pukkel til over, hvad Grunden kunde være,

uden at det lykkedes ham at udgranske det.

Der er Spørgsmaal, man aldrig faar Svar paa.

Aar var gaaet. Lysias begyndte at blive

affældig; han havde trukket sig helt tilbage

fra det offentlige Liv, og hans Plads i Byens

Raad indtoges nu af hans Søn, Antrogos,

som dog aldrig naaede Faderens Betydning

og Indflydelse.

Da hændte det, at Grækenlands største

Kunstner, Maleren Apclks, kom til Kos. Han

var Kong Alexander den Stores Hofmaler,

havde endog Monopol paa at male ham,

sagde man. Berømt var han især for sine

mesterlige Kompositioner og klare, straalende

Farver, af hvilke han kun anvendte hvidt,

sort, rødt og gult. Raadet i Astypalæa be-

sluttede at tage Lejligheden i Agt og an-

modede i de ærbødigste Vendinger den store

Mester om at male et Billede i et af Byens

Templer, — han kunde selv vælge hvilket

og selv fastsætte Prisen.

Apelles valgte det skønt beliggende Asklepios-

Tempel, hvorfra man ser langt over Havet

til Triopion og det knidiske Land. Her

malede han sit herligste Mesterværk, det, der

mer end noget andet har baaret hans Navn

til fjerne Tider : den skumfødte Afrodite, der

første Gang stiger frem af Bølgernes Skød
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og betræder den faste Strandbred. Med

Hænderne aftørrer hun det vaade Haar, og

i den skinnende hvide Strandsol strækker hun

de nøgne, underdejlige Lemmer; man ser og

mærker, hvorledes hun langsomt vaagner til

Bevidsthed om Livet og sin altbesejrendeVælde.

Antrogos havde faaet overdraget det Hverv

paa Raadets Vegne at forhandle med Meste-

ren og staa ham bi. Han kom daglig i

Templet for at spørge, om han kunde være

til Nytte med et eller andet. Saaledes saa

han ikke uden Undren og lønlig Fortrydelse,

hvorledes Maleren havde anlagt sit Billede.

„Der er noget i Gudindens Skikkelse, der

synes mig kendt," sagde han engang, da de

tilsammen betragtede det nu halvt færdige

Maleri.

,,Nok muligt," svarede Apelles. „Jeg har,

saa godt jeg formaaede, stræbt at nærme

mig Praxiteles' Mesterværk hist ovre i Knidos.

Ilde nok er det lykkedes mig; sagtens kunde

kun en Halvgud eftergøre det ganske."

Antrogos bed Læberne sammen og taug.

Fra Templet gik han til sin Faders Hus og

fortalte ham, hvad han havde set.

„Denne Afrodite." sagde han, „er langt

mere skamløs og udfordrende end hin i

Knidos. Var det ikke Ret, om jeg forelagde

Sagen i Raadet og fik Arbejdet standset i

Tide? Saa handlede jeg, som det sømmer

sig din Søn, Fader."

Den gamle Lysias strøg sig over Panden;

det glimtede sært i hans næsten udslukte Øjne.

„Nej, nej, ved Poseidon, Antrogos," sva-

rede han med Iver; „det bør du ingenlunde

gøre. Gudernes Vilje er ikke Menneskenes.

Det synes, som den gyldne Afrodite sætter

Pris paa at afbildes paa denne Maade. Kni-

dierne har hun lønnet rigt ; kanhænde vil

hun nu ogsaa være Koerne naadig stemt.

For Himlens Skyld sig intet Menneske, hvad

du her har sagt mig ! Apelles er en berømt

Maler, og du er kun en koisk Raadmand !" —
Hvad enten Lysias havde Ret i sin For-

modning om den gyldne Afrodite eller ej

— ét er sikkert: Apelles" Billede blev en

lignende Guldgrube for Kos, som Praxiteles'

Statue var for Knidos. I Løbet af faa Aar var

Koerne mindst lige saa rige som deres riva-

liserende Naboer; men da Efterretningerne fra

Oldtiden intet melder om, hvorledes det gik

med deres Dyd og gode Sæder, kan denne

lille Historie desværre intet oplyse i saa

Henseende.
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DE TRE FØRSTE UGER
AF DEN STORE EUROPÆISKE KRIG

Ved Axel Liljefalk.

UNDER den nuværende, stærkt spændte

Situation i Europa, hvor alle Stor-

magter staar med Haanden paa Riflens Af-

trækker, har det sin særlige Interesse at

søge Klarhed over, hvorledes Forholdene vil

udvikle sig, naar det gaar løs. En ikke

navngiven Forfatter i „The Forthnightly

Review" mener at have afluret den tyske

Generalstab hele Planen for det forestaaende

Felttog. Hvor vel underrettet Forfatteren er,

er svært at sige; men den Fremstilling af

den næste Krigs Begyndelse, han giver, er

i og for sig saa sandsynlig, at den fortjener

at kendes. Vi skal derfor i det følgende i

store Træk gøre Rede for den og knytte

nogle Bemærkninger til den.

Tyskernes Færd i Marokko, siger den

nævnte Forfatter, har endelig tvungen den

offentlige Mening til at indrømme Mulig-

heden af en nærforestaaende Krig mellem

Frankrig og Tyskland. Den offentlige Me-

ning i Frankrig holdt sig stærkt tilbage

ligeoverfor Udfordringen i Agadir; men der

er en Grænse for den Taalsomhed, det

franske Folk vil vise ligeoverfor tyske Ud-

fordringer.

En fransk-tysk Krig, som inden 24 Timer

efter sit Udbrud bliver en almindelig evro-

pæisk Krig, maa betragtes som en nær-

liggende Mulighed. Forfatterens Hensigt

er imidlertid ikke at gøre Rede for Tildra-

gelser i Pereferien, men at give en sammen-

trængt Fremstilling af den officielle tyske

Plan til et Felttog mod Frankrig, og derved

bidrage til at krydse den.

Hovedtanken, som hele den tyske Plan er

formet over, er, at Frankrig maa være kastet

til Jorden i Løbet af de tre første Uger af

Krigen, saa at Tyskland staar som Sejrherre

i første Omgang, inden England og Rusland

rykker i Marken. Man gør Regning paa.

at har Franskmændene lidt et alvorligt Ne-

derlag, vil England ikke vove at overføre

Tropper til Fastlandet og Rusland mene at

have gjort sin Pligt imod sin slagne Allierede

ved at føre en defensiv Krig ved Weich-

selen. Ved Fjendtlighedernes Begyndelse,

forud for den formelle Krigserklæring, vil

Tyskerne for enhver Pris søge at faa fast

Belgien

y^LE^Jc/a^'i^^

Fod paa fransk Jord, og samle en saa stor

Hær, som muligt, bag ved, det vil sige Vest

forVogeserlinjen for at udkæmpe det afgørende

Slag et Steds i Egnen ved Reims eller Chalons.

Der var en Tid, da man i Tyskland

tænkte paa at angribe Vogeserlinjen og bryde

igennem et Steds mellem Belfort og Verdun

;

men nu sysler man fortrinsvis med Tanken

om et Angreb i Rummet mellem Verdun

og Sedan, Franskmændene antages at ville

samle Hovedmassen af deres Stridskræfter

ved Neufchateau bag Toul; Tyskernes An-

strængelser har derfor gaaet ud paa at finde

en Angrebslinje, som kunde undgaa denne

Concentrationsbasis, og gøre den uanvendelig

ved den Situation, deres Strategi skaber, og

sætte Franskmændene i den Forlegenhed at

maatte finde en anden.
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Ud fra disse Betragtninger har Tyskerne

i de sidste 1 5 Aar truffen de nødvendige

Forberedelser til at sikre den brede Frem-

rykningsfront, som er en Hovedsag for at

de kan naa deres Hensigt. Disse Forbere-

delser er nu praktisk talt tilendebragte.

Med mindre Østerrigerne, som Tysklands

Allierede, vil gaa frem Syd om Belfort mod

Lyon, vil man forholde sig defensiv i det

sydlige Elsas; de nylig foretagne Befæst-

ningsanlæg over Mulhouse bekræfter dette.

I hvert Fald er der ingen Aarsag for Fransk-

mændene til at ængstes for, hvad der vil

ske i disse Egne; Angrebet ligger her gun-

stigere for dem end for deres Modstandere.

Under Overvejelserne af, hvad der vil ske i

Krigens første 2— 3 Uger, kan der ses bort

fra denne sydlige Krigsskueplads. Mellem

Strassbourg og Metz fører kun fire Veje ind

i Frankrig, tildels spærrede ved Forter, men

en halv Million Mand vil ikke kunne ud-

foldes i forreste Linje her, og mislykkes An-

grebet, vil de være udsat for svære Tab,

inden de kommer udenfor det franske Fæst-

ningsartilleris Virkefelt. Fra Luneville til

Verdun har de 17 til 18 Mil spærret af

Skanser, Forter og Batterier foran sig, men

fra Verdun til Givet er der 18 til 19 Mil

aabent Land. Longwy og Montmédy kan

ikke regnes som Befæstninger. Givet, Char-

lemont og Méziéres er mere tidssvarende,

m.en fra Méziéres til Verdun er aabent Rum
paa 12 til 13 Mil. Her er Tyskernes An-

grebsfelt.

Naar Franskmændene nøjedes med at lade

den befæstede Linje bag Vogeserne gaa til

Verdun, var det i den Tanke, at det lille

Stykke Vej derfra til den luxembourgske og

belgiske Grænse frembød en for smal Front

til at et alvorligt Angreb kunde føres frem

der. Den franske Generalstab gik herved

ud fra, at Tyskerne vilde respektere Belgiens

Nevtralitet; men dette er de forlængst kom-

met ud over. For at udfolde de uhyre

Stridskræfter, hvormed Tyskland vil begynde

den næste Krig, vil der kræves ca. 25 Mil

fra Thionville til Aachen. Ved en conver-

gerende Bevægelse, som lod Meuse være paa

højre Haand, vil der naas 17 til 18 Mil

praktisk talt uforsvaret Land paa Frankrigs

Nordøstgrænse; Vejene er her fortrinlige og

flere Jernbaner begunstiger Fremrykningen.

Selv om Vejen over Namur fraregnes, vil

Tyskerne have sex udmærkede Veje til Frem-

rykningen mod den franske Grænse , den

længste er 17 til 18 Mil, den korteste fra

Trier til Longwy kun 7 til 8 Mil.

Da Tyskerne først var klare over, hvad

de vilde, tog de som sædvanlig strax fat

paa Forberedelserne til Udførelsen. I de

sidste syv Aar er der arbejdet ivrigt paa at

bygge Jernbaner, som flankerer den paa-

tænkte Front, at forbinde dem med de to

Basiser ved Mellemrhinen Coblentz og Cøln

;

alle Banerne er dobbeltsporede og med

Skinner, der kan taale haard Last. Mellem

Montjoie og St. Vith (nær den belgiske

Grænse Syd for Aachen) er der Udladnings-

plads til 120,000 Mand og det er konfi-

dentielt forsikret, at denne Styrke kan

kastes over den belgiske Grænse paa en

eneste Nat, uden at Belgierne ved, hvad der

vil komme, da de Tropper, som skal an-

vendes, er samlede i Coblentz, Cøln, Bonn

og Gladbach*). Der er ikke fjerneste Grund

til at haabe, at denne Udfoldelse af An-

grebsstyrkens fremskudte Kræfter skulde

mislykkes. Selv om hele Hærkorpset ikke

naar over Grænsen inden 24 Timer, vil der

dog inden det halve af denne Tid være Af-

delinger nok ved Libramont (i belgisk

Luxembourg) til at sikre Stillingerne der.

Det siges, at de 4 Rytterregimenter og 4

ridende Batterier i Lejren ved Elsenborn i

seks af Aarets Maaneder kan være i Libra-

moiit paa seks Timer.

Belgien kan næppe gøre noget for at

hindre dette. For kort siden gav den bel-

*) 6 til 7 Mil nord vest for Cøln.
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giske Krigsminister, General Hellebaut, en

Redegørelse herfor. Han henholdt sig til de

Foranstaltninger, der var truffet for at

sprænge Jernbanebroer eller paa anden Maade

gøre Banerne ufarbare. Senere hævdede

han, at Vejen over Stavelot-Malmedy blev

behersket af Ilden fra nogle af Forterne om

Liége og derfor kunde gøres ufremkommehg

for Tyskerne. Imidlertid er der hertil at

bemærke, at ved det første Indfald vil Ty-

skerne ikke have Brug for Jernbanerne;

desuden kommer det tyske Rytteri saa hur-

tigt frem, at det vel er tvivlsomt om der

bliver Tid til at sprænge Broerne; men det

spiller ingen stor Rolle, da det belgiske

Omraade dog skal passeres i Fodmarscher.

Først naar Forsyninger og Forstærkninger

skal fremskaffes, vil Jernbanerne blive taget

i Brug og til den Tid faar de tyske Jern-

baneafdelinger nok deres i Orden. Man kan

ligesaa godt prøve paa at standse en Kanon-

kugle ved at slaa sin Paraply op, som paa

at standse den tyske Indfaldshær ved at

sprænge nogle Jernbanebroer. Tvivlsomt er

det vel ogsaa, om Kanonerne fra Forterne

ved Liége virkelig kan beherske den nordlige

Vej. Befæstningsanlægene ved Liége og

Namur er bygget af Brialmont og væbnet i

1896; de to Vejen nærmeste af Forterne om

Liége, Embourg og Chaudfontaine, ligger

4^/4 Mil fra Stavelot; det maa derfor, hvis

Krigsministerens Udsagn er rigtigt, være

meget langtrækkende Skyts, de er væbnet

med. I hvert Fald er dermed kun en Vej

spærret.

Den belgiske Krigsministers Udtalelser om

den stærke Armering af Forterne ved Liége

har fremkaldt Tysklands nyeste strategiske

Bane, den fra den lille Grænsestation Eupen

4^/2 Mil Øst for Liége til Herbesthal paa

Linjen Liége—Aachen. Denne Linje har

faaet dobbelt Spor og er bleven svært bygget.

Tanken hermed synes at være at naa frem

til Baraque de St. Michel, det højeste Platau

i Belgien, hvorfra tyske Batterier under de

gunstigste Forhold kan optage en Artilleri-

kamp med Forterne ved Chaudfontaine og

Embourg; de belgiske Artillerister vilde da

faa andet at gøre end at skyde paa Vejen

fra Stavelot paa den store Afstand.

Det fremgaar af Ministerens Udtalelser, at

Belgierne ikke kan hindre Tj'skerne i at naa

frem til Libramont, deres første strategiske

Maal.

Tyskerne havde utvivlsomt i Sinde, naar

de krænker Belgiens Neutralitet at forsøge

paa at overbevise den belgiske Regering og

det belgiske Folk om, at de ikke nærer

nogen fjendthg Følelse mod det, og der er

Tegn, der tyder paa, at man har smigret

sig med, at dette vilde lykkes. General

Hellebauts Udtalelser har derfor beredt de

tyske Strateger, som troede at kunne be-

handle Belgien som quantité négligeable, en

Overraskelse. Den befæstede Stilling ved

Liége. vel forsvaret, med Forbindelseslinjerne

aaben til Namur og Antwerpen, er en meget

alvorlig Kendsgerning for Angriberne, som

gaar gennem Ardennerne mod Frankrig.

Kan hænde det ikke faar saa meget at sige,

hvis alt gaar vel ved Fronten , men en

vigende tysk Hær vil komme til at lide

meget under den Harme, dens Indfald vakte.

Liége maa de tyske Strateger tage med i

deres Beregninger med Hensyn til Fremryk-

ningen gennem Ardennerne. Nogle af For-

terne er meget stærke, andre svagere; men

tvivlsomt er det, om StilUngen er holdbar,

naar den angribes energisk. Det maa ogsaa

huskes, at hvis de tyske Belejringsbatterier

kan holde Stillingen ved Baraque de St.

Michel og Gileppe, kan deres Ild naa selve

Byen Liége. Har Belgierne imidlertid moralsk

Kraft til at holde ud ved Liége trods den

stærke Demonstration, Tyskerne vil gøre der-

imod, saa bør de kunde hævde deres Stil-

linger, til der kommer Hjælp baade fra

Frankrig og England. Selv om de ikke

formaar saa meget, vil blot det at standse

Tyskerne faa Uger foran Liége skaffe Tid
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De første tre Uger af den store europæiske Krig

nok til at forberede en stærk indre Linje,

støttet til Namurs Befæstning. I modsat Til-

fælde, hvis Liége overgiver sig til Tyskerne

paa første Opfordring, vil Tiden ikke tillade at

Namur, som en langt svagere Stilling end

Liége, bliver gjort færdig som en stærk

Stilling for det nationale Forsvar. Liéges

Fald vil give hele Belgien til Pris und-

tagen Antwerpen , som udelukkende har

defensiv Betydning.

Det beror derfor paa Afgørelsen ved Liége

om Heldet skal følge Tyskernes første An-

greb paa Frankrigs Nordøstgrænse. Kommer

Liége i Tyskernes Magt faa Dage efter

Krigens Udbrud, vil de være sikrede i højre

Flanke og kan angribe paa hele Linien fra

Givet til Thionville. Marchen gennem de

belgiske Ardenner vil blive begyndt med et

Hærkorps, som øges med endnu et saasnart

Liéges Skæbne er afgjort ; dette er Indfalds-

hærens højre Fløj ; den venstre Fløj, der

gaar frem over Trier-—Thionville og Luxem-

bourg, vil være endnu stærkere ; dens Maal

vil være Stenay og Vouziers. Naar de to

Hære, som rykker frem gennem Belgien og

Luxembourg, forener sig i en stærk Stilling

ved Aisne, vil Tyskerne lykkeligt have naaet

den første Del af deres Felttogsplan mod
Frankrig.

For at naa dette Maal er Tyskerne for-

beredt paa at ofre mange Menneskeliv, men

personelle Tab vil ikke afholde dem fra at

sætte alt ind derpaa. Vil Franskmændene

søge at hindre dem deri ved at møde dem

i Belgien, vil de arbejde Tyskerne i Hænde

og volde Sig selv lige saa store Tab.

Franskmændene bør trække Tiden ud. Ikke

at vove for meget i nogen uoverlagt Kamp
Nord for Linjen Reims Laon—La Fere er

øjensynligt den bedste franske Strategi.

England vil derved vinde Tid til at gribe

ind, og jo længere de tyske Tropper har

naaet Syd for Semois*), desto større Udsigt

*) Biflod til Meuse i Belgien, nær den franske

Grænse.

har Englænderne til at komme i Ryggen paa

dem. Franskmændenes Udsigt til at gaa

sejrrig ud af Felttoget vil øges, hvis det

første store Slag kan udsættes til Tyskerne

er i Aisne-Dalen. Tyskerne bruger for at

komme saa langt frem mere end de tre

Uger, Englænderne behøver for at kunne

gribe ind i Operationerne, og Tyskerne vil

da være ret uheldigt stillede. Faren ligger

i, at de franske Generaler kanhænde ikke

vil kunne forsone sig med Tanken om at

lade Tyskerne uden synderlig Modstand

trænge ind paa fransk Grund og derfor vil

møde dem i Belgien, men det vil være Vand

paa Tyskernes Mølle, og man vil udsætte

sig for at give hele Krigen et uheldigt Præg

blot for at tilfredsstille den militære Selv-

følelse. Franskmændene maa regne med de

Vilkaar, under hvilke deres Allierede kan

komme dem til Hjælp. Baade England og

Rusland maa af forskellige Grunde være

noget langsomme i deres Krigsberedskab,

derfor bør Franskmændene vise Taalmodig-

hed. Catenat*) er den General de bør tage

til Mønster, og Valgsproget bør være „reculer

pour mieux sauter" (vige tilbage for at gaa

bedre frem). Den eneste Maade at krydse

den tyske Angrebsplan paa, er at overlade

til Tid og Rum at lægge den Hindringer i

Vejen. Tyskerne vil være meget mindre

farlige ved Rethel og Vouziers, hvis Fransk-

mændene ikke har tabt noget Slag, inden

de naar saa langt frem, end de vil være

f. Expl. ved Libramont og Sedan.

Ingen kan sige med fuldstændig Sikkerhed,

hvorledes den belgiske Regering vil stille sig

ved Fjendtlighedernes Udbrud. Bliver Stillingen

ved Liége hævdet, betyder det, at Belgien

gaar med Frankrig og England ; sker det ikke,

vil der stadig være Tvivl om den belgiske

Politik. Naar Tyskerne er bleven Herrer over

Liége eller blot over de sydlige og østlige

*) Fransk Feltherre uddannet under Turenne og

Condé, udmærkede sig ved sin forsigtige,

velovervejede Krigsførelse.
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De første ire Uger af den store europæiske Krig

Forter, vil de næppe brede sig videre for at

undgaa at irritere Stemningen i Belgien.

Prøven paa den belgiske Regerings Hensigter

vil være den Iver, hvormed den opfordrer

England til at opfylde sine traktatmæssige

Forpligtelser til at forsvare Belgien.

Hvilke end den nuværende belgiske Rege-

rings Tanker er med Hensyn til de to Na-

boer, saa er der ingen Tvivl om, at Folkets

store Masse, enten de saa er Flamlænder

eller Waleser, i et og alt sympathiserer med

Franskmændene. Der er nogen tysk Stem-

ning i Handelskredse i Antwerpen, som alt

er en halvt tysk By, og i visse Embedskredse

mener man, at Tyskland vilde være en god

og maaske en uundgaaelig Beskytter; men

Folkets store Mængde kan ikke lide Tyskerne,

som man vil opdage, naar man kommer i

de tætbefolkede Egne.

Betragtes Tyskernes Felttogsplan som Hel-

hed, vil det næppe være muligt at modsætte

sig den under dens første Udvikling ; der

maa ventes til dens andet Afsnit, naar Eng-

lænderne griber ind. Selv om Belgierne viser

Tyskerne Opmærksomhed, vil de næppe drive

den saa vidt, at de slipper tyske Soldater

ind i Antwerpen, og saalænge den Dør staar

aaben, maa den tyske Generalstab regne med

at England deltager i Forsvaret af Belgien.

Hele den her fremsatte Betragtning hviler

paa en saa sund, naturlig Grund, at der er

al Aarsag til at tro, den stemmer med For-

holdene, som de er nu i den nærmeste Frem-

tid. Belgiens Stilling under en europæisk

Stormagtskrig frembyder saa stor Lighed med

Danmarks, at der er al Aarsag til al tage

Lære af den. Det vil da først ses, at Bel-

giens garanterede Neutralitet aldeles intet

vejer under disse Overvejelser. Fjendtlighe-

dernes Begyndelse vil gaa forud for Krigs-

erklæringen; de fire Rytterregimenter og fire

Rytterbatterier i Lejren ved Elsenborn, kan

paa seks Timer være ved Libramont; at Vejen

gaar gennem det ligeledes neutrale Luxem-

bourg volder ingen Betænkelighed. En skøn

Morgen vaagner Belgierne ved at tyske Sol-

dater strømmer over deres Grænse, og Kanon-

tordenen fra Liéges Forter vil vise dem, hvad

Kurs deres Regering styrer. Tier Kanonerne

snart og bliver der stille om Liéges, har Bel-

gien ladet Vejen til Frankrig fri for dets

Fjender; bliver Kampen taget op, har det

valgt at stille sig sammen med Frankrig og

England. En Prøve paa Regeringens Sinde-

lag i Bruxelles vil, som det fremhæves, være

at mærke paa den Iver, hvormed den paa-

kalder Englands Hjælp mod Nationalitets-

krænkelsen.

Intet godt Nyt vil Frankrigs Venner kunne

vente sig under Krigens første tre Uger,

Jo længere Afgørelsen trækker ud, des mere

stiger Chancerne for Franskmændene; deres

Allierede er jo noget langsomme i Vendingen,

og der maa skaffes dem Tid til at komme i

Marken; men Belgien som Danmark har det

mægtige, altid slagfærdige tyske Riges enorme

Stridskræfter saa nær paa Livet, at det bliver

yderst vanskeligt at imødegaa det første

pludselige Stød.

Og i en anden Retning synes Forholdene

i Belgien at ligne de danske. Den langt

overvejende Del af Befolkningen staar ikke

sympathetisk overfor Tyskerne, men Rege-

ringen røber vel nogen Tendens til dels af

Frygt, dels af Tilbøjelighed at stille sig ven-

ligere til den mægtige Nabo, end en fuld-

stændig upartisk Neutratitet kan tilstede. De

antwerpener Købmænd synes heller ikke helt

upaavirkede af de materielle Fordele en nøjere

Tilknytning til Kejserriget maaske giver Ud-

sigt til. Ogsaa denne Bevægelse turde have

sit Sidestykke her hjemme.
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Panorama af Tunis.

ARABISKE NÆTTER
(Europæisk Tunis — Boulevardliv — Gadens Proletarer — Italienere contra Arabere — Den

store Faste — Paa Festpladsen — >danse du ventre

Jasminduft —

OPPE fra Højderne bag Tunis ses Byen

som en blændende hvid Masse — ud

mod Havet i spredt Villabebyggelse, ind mod

Landet som en Labyrinth af smaa hvide

Huse, hvis Flade brydes af Moskéernes Kupler

og høje firkantede Minareter — alt omgydt

af et knaldende og sviende Sollys. Længere

ind mod Bjærgene i et øde Landskab ses

muhamedanske Rigmænds store lukkede Huse

og længere ude Beyens Palais i gennemført

maurisk Stil med aabne Søjlegange og de

buede Døraabninger, der giver Huset en til-

syneladende stor Dybde.

„Harem'et" — et natlig arabisk Bad —
„gif-gif'' —).

Tunis, Septr. i()ii.

Mr. Tweed, Heraids uforlignelige Korre-

spondent holdt Foredrag for mig; iført hvidt

Tøj og Tropehat ragede den knoglede lange

Yankee op som en Minaret i Belvedereparkens

skyggeløse grønne. Solen sved og Palmerne

er maaske interessante, — Skygge yder de

ikke.

Mr. Tweed var paa Tilbagevejen fra Ma-

rokko og paa Vej til Tripolis ; hvor Begiven-

heder ventes, er han uundgaaelig.

„Jeg er syg af Europa i Nordafrika", er-

klærede han : den europæiske Bydel er en slet

Efterligning af Paris. Deres mondæne Ka-
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feer er kedelige, det hele er provinsielt. Se

hvor intetsigende disse 8.000 Franskmænd,

der her agerer Oraklerne, ser ud med deres

Pariserpolitur. Er deres gravitetiske Hilsener

ikke latterlige, i Betragtning af at de se hin-

anden mindst 3 Gange daglig — og saa

denne vidunderlige Lagdeling, der bliver

grotesk, fordi de Folk, der ikke kan kende

hinanden — af Ranghensyn, paa Grund af

Faatallighed er fuldt ud au courant med

hinandens Livsførelse. Franskmændene her

er sløve — og saa deres Kvinder ! tidlig af-

farvede af den hede Sol med indskrumpet

Hud, hvis Sminkelag kun Aftenen kan skjule.

Og se disse lastefulde ækle Italienere, smaa

og smudsige, uværdige og gestikulerende,

hvor maa Araberne ikke foragte os Euro-

pæere." — Mr. Tweed holdt inde; vi var

naaet Boulevarden i Aperitif-Tiden med dens

fyldte Kaféer, Butikker og dominerende

europæiske Element. Mr. Tweed var i sit

kritiske Hjørne, han havde opgivet Marokko-

affæren som „Bluff" og følte sig snydt for

Emne.

Nordafrika har altid været eftertragtet af

Erobrere ; Landet indtil Bjærgene er frugtbart

og Kysten frembyder rige Muligheder for

Søfart og Handel. Grækere, Fønikere og

Romere beherskede efter Tur Landet ; efter

dem kom Vandalere og Byzantinere, indtil

Araberne erobrede Nordafrikas Kyster og

lagde det store Maurerrige der, hvor en Gang

Karthagos Magt havde truet Rom. Tusinder

er Minderne om arabisk Kultur og Bygnings-

kunst. Landet er den Dag i Dag arabisk,

en oprindelig blandet Befolkning med numi-

disk Grundlag var blevne Arabere.

Men Europæerne kom, det spanske Rige

lagde sin Haand over Nordafrika, eller

der dannedes sm.aa selvstændig sørøverske

Araberstater paa Maurerrigets Grund. Nu

ejer Frankrig Algier og har Protektoratet

over Tunis. Generalresidenten, udsendt fra

Paris, er Landets virkelige Leder, den ind-

fødte Prins, Beyen af Tunis, er kun Skygge-

konge, der dog gennem sin muselmanske

Storvezir i alle indre arabiske Ting, der an-

gaar Religion og Sædvaner (og i Orienten

har Rehgionen et videre Omraade end i

Occidenten) raader uanfægtet af Franskmæn-

dene. Marokko er under fransk Indflydelse og

selv i det mere øde Tripolis, der er under tyrkisk

Protektorat, gør europæisk Politik sig gældende I

I Nordafrika er nogle af Frankrigs bedste

Kolonier. Frankrig er intet daarligt Koloni-

land, det regerer sine Kolonier vel, holder

nogle tusinde Soldater og en maaske for

stor Stok af Embedsmænd. Da Franskmæn-

dene ikke er stærke Udvandrere og heller

ikke har et Fødselsoverskud at undvære, kan

de tage Hensyn til de Indfødte; som de i Yest-

afrika lader endog Negre blive Embedsmænd,

anvender de i Nordafrika Araberne. Men

Vanskelighederne ligger i, at et andet Ele-

ment trænger sig frem, ja endog er ældre

end det franske, nemlig det italienske. Ita-

lienerne er gode Landmænd og bortset fra

Storgodserne er det fortrinsvis Italienerne,

der dyrker Jord, ligesom Arbejderklassen og

i vore Dage mange Købmænd stammer fra

Syditalien. Italienernes Krav paa Sæde i

Nordafrika — f. E. i Tripolis — er da ikke

helt uberettiget, saa sandt det er Italienerne

og ikke Franskmændene, der koloniserer

Nordafrika og danner de produktive Sam-

fundslag, medens Franskmændene kun er

Embedsmænd, Soldater og Literater. Race-

mæssigt er de indvandrede Nordafrikanere

Italienere; sprogmæssigt dominerer i voksende

Grad det franske Element. Den europæiske

Befolkning er et Konglomerat, af Italienere,

(europæiserede) indfødte Jøder og nogle faa

Franskmænd, forskellige i Race, men i vok-

sende Grad forbundne ved en ganske vis løs

fransk Kultur og Sprog.

„Goddam" erklærer Mr. Tweed: vi Angel-

saxer skulde jage alle disse latinske Halv-

negre ud og selv tage Landet".
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Udenfor en arabisk Kafé.

Byen Tunis viser den samme Blanding: byggere ikke 8.000 Franskmænd, foruden en

der lever i denne By med over 100.000 Ind- Garnison paa 11.000 Mand, hvoraf nogle
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er Franskmænd, andre Arabere og andre

Fremmedlegionære. Der er 3 å 4 Gange

saa mange Italienere som Franskmænd i Byen,

og i Oplandet er der kun nogle franske

Godsejere, men mest italienske Kolonister.

Den indfødte Befolkning falder i to store

Parter: Jøderne, der optræder i arabisk Kou-

stume, dog at de yngre Jøder klæder sig

europæisk, og arabiserede Berbere, hvoriblandt

er en Mængde Blandingsgods med Negerblod

i Aarene.

Den europæiske Bydels Gader er fuld af

promenerende og deriblandt ogsaa en Del

Arabere, særlig nær ved Franske Porten,

der fører ind til den arabiske Bydel, Medina.

Indfødte Bissekræmmere, der sælger uægte

Antiquiteter, andre fornemme og værdige

Mænd i hvide Burnus'er og de med hvidt

Klæde omvundne Fezer. Enkelte Kadijer og

Scheiker skride frem i fornem Ubekymrethed

;

deres Stand angives af høje tiara-lignende

Turbaner og om hvis gode Forhold til den

franske Generalresident høje franske Ordens-

tegn bærer Vidne. Rige Købmænd i Silke-

sokker iler frem, velstillede Middelklassemænd

tager et Promenaderidt siddende langt tilbage

paa Muldyrets Kryds. Jøder i en Dragt,

hvori Øster- og Vesterland mødes, gaar med

deres Hustruer og Døtre, snart rigt klædte i

vide Silkegevandter med klaprende højhælede,

men kapløse Sko, snart snavsede og usoig-

nerede, men alle overfede efter Østens Skøn-

hedsideal. Maupassant paastaa, at de jødiske

Kvinder her fra det 14. Aar gennemgaar en

Fedekur for at faa Værdi paa Ægteskabs-

markedet. Araber-Kvinderne i hvide eller

brogede Overtræk, gaa tæt tilslørede: Mund

og Pande er skjulte ; kun Øjnene brænde

snart nyfigne og udfordrende, snart skælmske

ud mod de forbipasserende.

Tunis Havn er renlig og der er god Plads.

Omkring Skibene sværmer Drenge i alle

S.ørrelser og Blandinger, alle pjaltede, smukke

og livlige, naar det er Arabere, egentlig pa-

tetiske, naar det er Italienere og grimme og

grinagtige, naar Drengene viser et skøjeragtig

Xegerfjæs. Det er Idealer af Gadedrenge,

ubekymrede, frække, yndefulde, tiggende,

sjakrende og smaastjælende. Til dem slutte

sig Beduinerkvinder fra Ørkenen (Kabylere),

Kvinder, der har tabt deres Kaste; med smaa

Koste fejer de det Korn sammen, der spildes

ved Indladningen i Skibet. Fra ^/s „H. V.

Fiskers" Dæk kan vi se den Kamp, der

føres mellem Arbejderformanden, en muskuløs

Araber, og Kvinderne; pludselig farer en

Kvinde frem og borer med en Kniv Hul i

en Kornsæk, en anden iler til og fejer de

udstrømmende Bygkorn op, medens Arbejder-

formanden og den første Reduinerkvinde

skændes.

Havnearbejderne er nette i deres Optræden;

de er aldrig blodrene Arabere ; de ar-

bejde ikke flittigt ; de tjene kun tre Francs

daglig, de tager sig en Hvil, naar de faar

Lyst. I Modsætning til Italienerne, der lave

et Pandæmonium af Spektakel og som i

Stridsøjeblikket ikke er bange for at lade en

Kniv sidde i Modpartens Ryg, er Araberne

rolige og værdige ; en Gang imellem skændes

de: efter at have sagt en ret uretoucheret

Mening om hinanden, og om deres Forfædre

i 7. Led og have antydet, at det Skæg, der

er Hagens Pryd, ret beset er Æselshaar, gaar

de fra hinanden med et Skuldertræk, skilte

ad af en tililende Kammerat.

Jødekvarteret støder op til Arbejderkvar-

teret; der er en Del store og pæne Huse,

hvorfra om Aftenen høres Kvindernes Sang ;.

de fleste Jøder er dog mindre bemidlede og

lever da dybt i Smuds. Det er betegnende,

at Koleraen ene naaede Ghettoen. Selve den

jødiske Befolkning hernede er køn, naar den

følger Fædrenes Skikke og bærer de indfød-

tes ^Klæder. Mindre tiltalende er en opvo.xende

jødisk Ungdom med Jens Kjeldsens Tøj og

Sixpencer paa Hovedet. De indfødte Jøder

har Ret til at tage flere Hustruer. En jt^disk
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Dame, jeg traf, fortalte mig, at hendes Moder

lige var død af Sorg over, at Faderen havde

taget sig en Medhustru. Da jeg spurgte

Damen om, hvad hun vilde gore, hvis hendes

Mand gjorde noget lignende, svarede hun

uden Betænkning: .,Jeg vilde dræbe ham!"

De fra Europa indvandrede Jøder staa under

Moské ; der er et Utal af overdækkede Bazar-

gader, der hver har sin Lugt, alt efter om
det er Skrædder-, Skomager-, Juveler-, Smede-

eller Væver-Gader; Gaderne sno sig planløst

ind i hinanden. Butikkerne er aabne uden

Døre; man ser Mester med hans Drenge ar-

bejde; ofte er der en Købmand, der midt i

Fra en overdæk'ket Bazargade.

fransk Lov og maa følgelig kun have én

Hustru

!

En Ring af Sporveje indeslutter den ara-

biske Bydel. Det er som en Anakronisme

at se en elektrisk Sporvogn fyldt med Ara-

bere : Livet i Araberbyen er mere rigt og

broget end Ord vil skildre: de smalle Gader

tvinger Folk til at gaa nær hinanden. Hu-

sene er ikke stærkt forsynede med Vinduer;

i al Fald de rige Araberes Huse viser ud-

adtil kun Murflader.

Vi gik gennem Bazarerne, Souker'ne,

Boder byggede paa alle Sider af den store

sit Lager sover til Middag; en hel Gade kan

paa en Gang sove; andre sidde med Benene

trukne op under sig, en yderst contemplativ

Stilling; de velformede, soignerede Fødder

er bare, idet Tøflen er sparket bort. I Ju-

veler- og Manufaktursouken er næsten alle

Købmændene Jøder, Lørdag er ogsaa deres

Gader lukkede; vil man købe billigt og for-

staa at tinge og at vurdere Varerne, skal

man købe hos Jøden, Araberens Pris er ikke

saa høj at begynde med, men mere fast.

Derimod skal man vogte sig for arabiske

Bissekræmmere.

Alle Arabere gør et saare renligt Indtryk;
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det er for den, der ikke kender Forskel paa

Stoffet, vanskeligt at afgøre, om en Mand er

rig eller fattig; thi selv den fattiges Burnus

skinner i Hvidhed (den nordarabiske Burnus

er i øvrigt vistnok den romerske Toga, sat

op paa en anden Vis ; man kan ogsaa kalde

den et yndefuldt draperet Badelagen).

Rafimdan-Maaneden er inde. Fra 2 Nat

til 7 Eftermiddag fastes der; den velstillede

Araber sover Fastedagen væk, den fattige er

melankolsk. Men næppe lyder Geværsalver,

der forkynder at Kl. er 7, førend Kæberne

mobiliseres og Maverne fyldes. Solnedgangen

finder Araberne knælende vendt mod den

hellige Stad, ubekymrede om at Tilskuerne

er Giaurer. Men fra Kl. 8 udfolder der sig

et broget Folkeliv, der grupperer sig om

Porten Bab Souka og Place de Halfaouinna.

Tusinder og Tusinder af Arabere af alle

Stænder samler sig her, de gaa i Menageriet,

Tryllesaloner, Varieteer, og de sidde udenfor

de arabiske Kaféer og drikke den herlige,

stærkt sødmende Mokka I I 14 Dage i

Træk sad jeg næsten her hver Aften, ofte

var Mr. Tweed og jeg de eneste Europæere

i det arabiske Mylder; ingen Svireliv gjorde

Glæden simpel ; det var harmonisk og skønt I

I dette gik arabiske Opvartere rundt og skif-

tede Kopperne; der var den sunde Demokra-

tisme, at alle var lige og ens i deres Op-

træden og lige var Maaden, hvorpaa den

fattige tiltalte den rige, ikke paagaaende,

men naturlig. Selv i deres Munterhed glemte

Folk ikke Værdigheden; det var en Samling

Smaaborgere, der her gik og førte sig med

fornemme Mænds Ro og Grandezza. Den

samme Ro var i Sindet ; de Arabere, jeg

talte med, var afstemte i deres Liv, ubekym-

rede for Fremtiden: Allahs Vilje var givet,

og den havde man at tage. Man kritiserede

ikke, Allah gav og tog.

Skønhed, trods Øret var uvant med dem.

Paa Scenen vred indfødte Jødinder deres

Underkrop i rytmiske Bevægelser. Bugen for

op og ned — og til Siden med stor Kraft;

hele Legemet dirrede i Dansen. Men mest

interessant var Ansigterne; hos de bedste

Danserinder var der i de skiftende Ansigts-

udtryk alle Former for den intense sexuelie

Betagelse. Saa naturlig blev Dansen, at man

glemte det i vore Øjne obscone og uskønne

ved Underlivsbevægelserne.

Mr. Tweed, der kunde noget arabisk, talte

med en indfødt om Tunis Regering; det var

med en let Sarkasme, Araberen talte om

Beyen, og uden Uvilje om Generalresidenten

;

kun da Talen kom om alle Muselmænds

religiøse Overhoved, Kaliffen i Konstantinopel,

kom der Ivrighed og næsten Fanatisme i

Stemmen. Lad ikke Europæeren røre ved

Religionens og Fædrenes Skikke og den høf-

hge blide Araber bliver en vild Mand, grusom

og ubønhørlig som Skæbnen. De europæiske

Magter skulde maaske alligevel vogte sig,

naar de uden videre vil annektere de mu-

hammedanske Riger. Sultanen i Konstanti-

nopel kan erklære den hellige Krig, og som

vor arabiske Ven erklærede, saa sejre vi

eller dø, eftersom Allahs Vilje er. Ikke i

sin egen militære Magt er „den syge Mand"

ved Bosporus stærk, men hans religiøse Myn-

dighed kan stampe dødsvillige Tusinder op

af Jorden, over alt hvor de rettroende vender

sig i Bøn mod Mekka.

De arabiske Kvinder saa vi ikke meget til

:

tæt tilslørede var de paa Gaden — ; de vel-

stillede Damer kørte i lukkede Drosker. Deres

Dragt var ble-agtige lange Benklæder med

Blonder omkring Foden, et broget Lænde-

klæde og løs Overdragt — Fødderne stikker

som Mændenes i kapløse Sko.

De arabiske Melodier lød gennem Natten;

det var sære Tonesammenstillinger, ikke uden

Den tidligere Beys Sekretær, en Scheik,

havde indvilliget i at modtage Mr. Tweed,
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En arabisk Skole.

en europæisk Dame og mig. Vi kørte hen

til Scheikens Hus i fuld Stads, Landauer

med Arabertjener paa Bukken.

Scheiken, en ældre Mand, kom ud og

modtog os ved Porten. Vi selamik'kede

(selam aleck) og steppede paa Stedet i Ud-

vikling af en Række Høfligheder. Vi var

inde i en stor overdækket Gaard med Mar-

morgulv . langs Siderne stod Chaiselonguer,

hvorpaa der laa adskillige Kvinder. Vi ven-

tede med nedslagne Øjne, de skulde trække

sig tilbage; men vor Vært gav dem et Tegn

og de gik hen til os og omfavnede den en-

gelske Dame, medens de rakte os Mænd

Haanden. Det var første Gang jeg havde

set arabiske Damer utilsløret.

Scheiken havde kun to Hustruer og alle

tre hvilede i en Seng af virkelig fabelagtige

Dimensioner. Desuden saa vi hans Sønne-

kone og et Par Døtre og en Række yndige

Børn. En Samtale udviklede sig af ret for-

mel Art og fuld af Komplimenter. Efter at

vi var trakterede med en Frugtdrik, selamik-

kede og steppede vi igen paa Stedet, og

vor Vært fulgte os ud. Paa hver af Gaardens

fire Sider var der Indgang til ét aflangt

Værelse: ialt rummede Huset, saa vidt jeg

kunde se, 8 Værelser.

Sjælden har jeg mødt saa høflig en Mand

som Scheiken, men hans Værdighed var saa

stor, at hans venlige Høflighed næsten vir-

kede beskæmmende; det smukke stilfærdige

Smil, fuld af overlegen Venlighed og dog

saa reserveret, glemmer jeg ikke saa let.

Damerne var ikke smukke; Scheikens anden

Svigermoder var en tyk gemytlig Matrone

men hans ene Datters Raadyrsojne brænder

mig endnu i Sjælen.

Natten er fremskreden ; Moskitoerne gør

deres Hærgningsarbejde, og forgifter Blodet.

Vor arabiske \'en fører os i en Bade-

anstalt ved Siden af Moskéen. En over-

dækket Søjlehal, holdt i rode Farver, med

Væggene beklædt af rode Tæpper, er lige

ved Indgangen. Vi afklæder os og føres ind

i en fængselslignende, hvidkalket Hvælving,

hvis Mørke et flakkende Voxlys næppe bryder.

Dampen lægger sig om Kroppen og døver

Sindet. En kraftig Neger, begynder en xMas-

sage, der er ret voldsom ; med sin Vægt

lægger han sig over Bryst og Mave : en

anden Neger indsæber; Dampen er saa tæt,

at vi intet øjner. Det næste Rum er en stor,

øde Søjlehal: Mørket hersker, udefra høres

et Skrig, det er hæslig uhyggeligt, og man

husker, det er Ramadanfesten og ihukommer

Historier om Ritualmord. En ny Neger af-

bryder Ensomheden, og trække mig ind i et

lille Rum, hvor han overgyder mig med Vand

i meget smaa Partier; saa rulles jeg ind i

8 Tæpper, og slæbes ind i et lyst Rum, hvor

jeg blev lagt paa Gulvet for at tørres.

1V.> Time efter at være traadt ind i Badet
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ender jeg atter i Restauranten udfor den store

Moské —
- Uhrets Viser nærmer sig 2tallet,

Fasten er atter inde ; en enlig Vogn korer

forbi med nedrullede Gardiner. Er det et

Harem, der er ude at se paa Festen?

Duften af Jasminen døver; siddende bag

Øret, virker Blomsten som en sød Gift. Er

det dig Fatime? hvor er din strænge Mand?

og hvor tør du sidde hos en Europæer;

Kadien vil dømme dig til Pidsk, om han

vidste det. Du er rettroende og Manden ved

din Side en uren Vantro! Fatime, træk

Sløret for dit Aasyn, hører du, Jasminduften

er saa tung. Stille, lad ingen ane, du ikke

er alene i Vognen ; nu standser den, Kusken,

den græske Renegat skændes med en eller

anden — gudskelov, nu kører vi atter ; Fa-

time, min Due, Du skælver jo; Faren er

ovre, et Lysskær falder gennem Gardinet

paa den blaa Tatovering paa din brune Arm.

Hvad skal vi her? Hvorfor kører han opad

;

Jødens Hus ligger jo til den anden Side —
hvad er det tor Omveje — græder du, —
hvor den Gade dog er snæver, fra Huset

kan man rive Gardinet til Side. —
Jasminen er tung og Moskitoen summer

og Cicaden spiller Basviol; det er Nattekulde,

ikke forfriskende nordisk Kulde, men hed,

brændende Nattekulde som Malariafeberens

Gys.

Læg Hovedet paa min Skulder, Fatime

;

Barn, dit Hjærte banker; rolig, din Mand,

den gamle Købmand er jo hinsides Bjergene

vi kan jo stole paa Grækeren paa Bukken,

og Natten er barmhjærtig.

Vognen holder. — Nej, Gaden er tom og

det kloge Ansigt ved Porten viser, at

ingen Muselmand er nær uden vor Kusk,

den græske Renegat, og han sælger Profetens

Hovedhaar for et Guldstykke.

Mr. Tweed løftede Fatime ud; saa vinkede

han til min Kusk, der kørte mig og en

200pundig Dejlighed bag hans Vogn. Den

tykke lagde de to Pegefingre sammen og

sagde ,,gif-gif", for dermed at antyde, at

hun var Søster til den unge Araberkvinde.

Ak, jeg troer dig ikke, min fede Ven, du

er blot hendes gamle Duenna og jeg en

Stakkel, der af den trædske Mr. Tweed er

sat til at holde Dragen i Humør, medens han

vogter Skatten.

Ved Profetens Skæg: den tykke ligner

Martha i Faust; „hun selve Fanden tog paa

Ordet''. Hustlcr.
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BALANCEN OG DE NYE SKATTELOV-FORSLAG
Af L. Bramsex.

SAMMENDRAGER man de forskellige Tal

og Beregninger, hvormed Finans-

minister Xeergaard ledsagede Fremlæg-

gelsen af Finanslov-Forslaget for 1912

—

1913 den 3die Oktober, kommer man
til det Resultat, at det er et Beløb af

Kr. 22,500,000, som han mener er nød-

vendigt for at bringe Balance i Stats-

regnskabet for kommende Aar, set i

Forhold til Statsregnskabet for 1910—
1911, som samtidig forelagdes med et

effektivt Underskud af 33.2 Millioner Kr.

Han tilføjede ved Fremlæggelsen af de

Lovforslag, der sigte til at bringe Ba-

lance, at den aarlige, store Underbalance

siden 1907— 1908 nu maatte betegnes

som ligefrem truende for Staten, dens

økonomiske Selvstændighed og dens

Fremtidsmuligheder, og at man selv med
en Forbedring af den ovennævnte Stør-

relse maatte paalægge sig stor Forsigtig-

hed og Tilbageholdenhed overfor Bevillin-

ger til nye Formaal og Foretagender, ja

endog indskrænke de nuværende Udgifter

yderligere, end han i Aar vilde foreslaa.

Denne Forbedring forudsættes tilveje-

bragt først ved de 3, allerede i forrige

Samling vedtagne Indtægtslove:

1

.

En Jenibanetakst-Forhø}e]se Kr.

til Beløb af 4,000,000
2. Forøgelse &fStempelafgifterne 3,000,000
3. Skat pa&Adg.iW Forlystelser 900,000

Ved nye Love er der-

næst foreslaaet:

4. En Forhøjelse af Ølskatteu

med Kr. 3.78 pr. Hekto-

liter, svarende til P 3 Øre
mere pr. Halvflaske end nu,

da Skatten er godt 2\ ^ øre 2,540,iX)0

5. En Forhøjelse af Spiritus-

skatten paa Akvavit fra de

nuværende 19 øre pr. Liter

rent Sprit (100°
'o

Styrke)

til 60 Øre pr. Liter, der

svarer til omtrent 30 øre
pr. Pot 8 Gr. Brændevin 3,140,000

6. En Acciseskat paa Ciga-

retter, Cigarethvlstre og
Cigarettobak . .

.^ 720,æO

14,300,000

Transport. ..14,300,000

7. En Forhøjelse af Statens

Formue og Indtægtsskat

med geiineinsuitlig 30
''/o

af

Indtægtsskatten for Per-

soner, 50 ^/o for Aktie-

selskaber og c. 33 ^0 af

Formueskatten 4,500,000
8. Ændnnger i Postloven, i

Sparekasseloven m. m. . . 300,000
9. \'edennyHusdyrslovm.m.

ventes en Besparelse af . . 300,000

Endelig foreslaaes:

10. Inddragning af de ^/j af

det Tilskud, som ved Skatte-

ordningen i 1903 ved Lov
ydes Landets Kommuner . 1,200,000

11. En større Række Bespa-

relser gennem Nedsættelser

af bestaaende Bevillinger

og Subventioner paa Fi-

nansloven, tildels i Hen-
hold til Finanslovskommis-

sionens Henstillinger. .. c. 2,100,000

22,700,000

altsaa ca. 200,000 Kr. mere, end det Be-

løb, som er beregnet som fornødent.— Man
vil da se, at Balance tænkes tilvejebragt

for 7,903,000 Kr. ved de itjor vedt.

Indtægtslove,
'— 3,600,000 — — Nedsættelse af

nuv. Udgifter,

— 11,200,000 — — de nu forelagte

Skattelovsforsl.

Forhandlingerne paa Rigsdagen ere

just beg\'ndte om F"inansloven i Folke-

tinget, medens dette skrives; om selve

Skattelovforslagene vil de jo først be-

gynde, naar Finanslovsforhandlingen er

endt. Redaktionen har da anmodet mig
om senere at skrive om de enkelte

Love og om den samlede Plan; idag

skal jeg derfor indskrænke mig til at

betegne Forslagene under Nr. 7 og Nr. 10
som dem, der ville blive de mest om-
stridte og som min personlige Mening
derhos udtale, at den hele foreslaaede

Ordning vil undergaa væsentlige Foran-

dringer, inden der bliver Enighed om den.

«><^$>^



ÆGTESKABSLOVGIVNING OG RACEHYGIEJNE
Af Dr. med. August Wimmer.

ET tysk Tidsskrift „Umschau" har for-

nylig udsat en Pris for Besvarelsen af

det Spørgsmaal : Hvad koster de daarlige

Raceelementer Staten og Samfundet? Sporgs-

maalet bliver sikkert vanskeligt at besvare.

For de fleste af disse daarlige Raccclemcntcr —
de aandelige og legemlige Krøblinge eller

Undermaalere, de Sindssyge, Epileptikerne, de

veneriske Patienter, Alkoholister, Forbrydere,

Vagabonder, Prostituerede osv., for mange

af disses Vedkommende lader Samfundets

„Udgifter" sig kun delvis omsætte i gang-

bar Mønt. Meget af Samfundets Værditab

er her indirekte, skimtes kun som en utyde

lig Masse af menneskelig Fornedrelse, Li-

delse og Nød.

Men vi behøver heller ingen nøjagtig Sta-

tusopgørelse for at vide, hvad disse daarlige

Raceelementer koster Samfundet. Og at Sam-

fundet har Selvbeskyttelsens Ret og Opfor-

dring til med alle forsvarlige Midler at af-

bøde dette Spild af Værdier og Menneske-

lykke.

Det drejer sig her om racehygiejiiishc Be-

stræbelser af største Rækkevidde. Samtidig

med at Samfundet med Rette søger at mildne

Tilværelsen for disse Samfundsinvalider saa

meget som muligt, eller i hvert Fald lader

dem føle sin Indskriden mod dem saa lem-

fældig som gørligt, samtidig maa Samfundet

se sig om efter Aarsagenie til al denne Mi-

sere og derigennem søge Midler til dens Be-

kæmpelse.

Sikkert stammer for en Del af disse daar-

lige Raceelementers Vedkommende Invalidi-

teten fra ydre Aarsager, Samfundsforholdene,

Ulykkestilfælde
,

paadragne Sygdomme osv.

Men allerede for mange af disse Samfunds-

invalider gælder det dog tillige, at de ude-

fra kommende Stød kun river dem saa helt

overende, fordi de møder en fra Fødslen

nedsat sjælelig-legemlig Modstandskraft. Det

ser vi f. Ex. tit nok hos kroniske Alkohol-

ister, Forbrydere, Prostituerede osv.

Det største Antal daarlige Raceelementer

fødes imidlertid til deres kranke Lod eller er

i hvert Fald saa daarlig udrustede fra Na-

turens Haand til Kampen for Tilværelsen, at

der fordres særlig gunstige Livsbetingelser

for dem, om de skal slippe nogenlunde hel-

skindede gennem Livet. Med et noget vagt

Udtryk kan vi betegne disse mangeartede

Varianter af Mennesketypen som ,,Degene-

rationens Børn", den legciuUg-sjcchUge Ud-

artnings vantrevne Skud.

Overfor denne Gruppe daarlige Raceelementer

vilde — teoretisk set — Samfundets første

Opgave blive at forhindre, at de saa' Lyset.

Den legemlig -sjælelige Udartning har i

disse Tilfælde sine Aarsager hos Barnets

Ophav. Enten saaledes, at skadelige Paa-

virkninger (Syfilis, kronisk Alkoholisme o.

lign.) har ramt Barnets Forældre paa et

eller andet Tidspunkt af deres Liv før Bar-

nets Fødsel og derved beskadiget de Køns-

celler (Ægget, Sædfimen), hvoraf Barnet op-

staar — „germinativ Udartning". Endnu

hyppigere er Udartningens Aarsager mindre

haandgribelige: Som Forklaring paa Afkom-

mets legemlige eller sjælelige Invaliditet har

vi kun Paavisningen af visse sjælelige eller

nervøse Abnormiteter hos Barnets Ophav i

nærmere eller fjærnere Led : Sindssygdom,

Selvmord, Krampesygdomme, Forbryderiskhed

osv. Og vi antager da, at Barnets Udart-

ning beroer paa Nedarvning af visse syge-

lige Anlæg ^).

^) Nøjere om disse Forhold lindes f. Ex. i mit

Arbejde Degenererede Børn. København 1909.
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opgaven skulde da blive at forhindre Børne-

avl ved Individer, hvis Sygdomme eller syge-

lige Anlæg rummede Farer for Afkommets

sjælelig-legemlige Sundhed. Opgavens uhyre

Vanskelighed springer strax i Øjnene. Dels

har man kun ét eneste sikkert Middel til at

forhindre saadan Børneavl — Ufnigthargørehe

af de paagældende Individer. Men navnlig

vilde det blive vanskeligt paa en sikker

og retfærdig Maade at udpege de Indi-

vider, paa hvilke man muligen vilde bringe

denne rigoristiske Fremgangsmaade til An-

vendelse. Dette gælder først og fremmest,

hvor Talen er om Fare for den arvede Ud-

artning. Her ligger Forholdene ofte saaledes,

at et Individ bærer paa degenerative Anlæg,

der kan gaa i Arv til hans Børn, medens

han selv enten helt slipper for udtalte Syg-

domsyttringer som Sindssygdom el. lign.,

eller disse kommer efter Barnets Fødsel.

Men selv om Opgavens Løsning saaledes

er forbunden med uhyre Vanskeligheder, er

et Forsøg paa en forebyggende Indgriben paa

dette Punkt dog muligt og maa hilses med

Glæde af hver den, som gennem sit Arbejde

i Samfundet har været \'idne til Udartnin-

gens sørgelige Følger.

Fraset enkelte radikale Forslag (Kastration),

har de Videnskabsmænd, som har fremsat

Ønsker om Samfundets Indgriben paa dette

Punkt, været ret resignerede i deres Krav.

Det indrømmes, at Samfundet ikke eller kun

i ringe Omfang effektivt kan forhindre Avl

af udartningsprægede Børn. Men man øn-

sker, at Samfundet ikke sanktionerer saadan

Børneavl luider Ægteskabets Form. Og man

indskrænker dette forlangte Forbud mod Ægte-

skabsstifteJse til kun at gælde visse Grupper

af de her omhandlede Individer: Sindssyge,

Alkoholister, Epileptikere, veneriske Patien-

ter o. 1. a.

Selv om der allerede i flere europæiske

Landes Love findes Bestemmelser, der direkte

eller analogisk kan anvendes mod saadanne

Ægteskaber, er det dog først i visse nord-

amerikanske Fristater (Californien, Indiana,

New Jersey, Washington), at saadanne race-

hygiejniske Bestræbelser har fundet direkte

Udtryk som Forbud mod Sindss\'ge eller tid-

ligere Sindssyge, Imbecile, Vaneforbrydere osv.

mod at indgaa Ægteskab. Men disse race-

hygiejniske Bestræbelser er komne os endnu

nærmere, idet man i Sverrig har indhentet

en Udtalelse fra Upsala- Fakultetet om det

formaalstjenlige i og den nøjere Formulering

af saadanne Bestemmelser i Ægteskabslov-

givningen. Fakultetsbetænkningen blev af-

given i April d. A. Allerede i Oktober 1910

havde det samme Æmne været til Diskussion

i det Svenske Lægeselskab ^).

Af Fakultetsforslaget, der vil blive det væ-

sentlig afgørende ved mulige Lovforslag, inter

esserer os her navnlig de foreslaaede Be-

stemmelser om Epileptikere, Sindssyge, Alko-

holister og venerisk S3^ge.

Allerede i 1757 blev det i Sverrig ved et

„Kongeligt Brev" forbudt den at indgaa i

Ægteskab, som led af „den rette faldende

Sot eller Epilepsia idiopathica". Bestemmelsen

staar endnu ved Magt , og Fakultetet fore-

slaar den bibeholdt. Det er ogsaa uimod-

strideligt, at Epilepsien, Ligfald, i udtalt Grad

synes at nedarves paa Børnene, enten i samme

Skikkelse eller — mere tvivlsomt — som

andre Former for legemlig-sjælelig Udartning.

En amerikansk Statistik af Echeverria, om-

fattende 553 Børn, nedstammende fra 136

Epileptikere, viste kun 105 raske. Resten

var dødfødte eller døde i spæd Alder under

Kramper, eller de var Epileptikere, Idioter,

Sindssyge osv. Hos 46 °/o af sine Epilep-

tikere fandt Englænderen Twiui' Epilepsi hos

Ophavet. Epilepsien synes da at være en

i saa uhyggelig Grad arvelig Sygdom, at

Samfundet er berettiget til at nedlægge sit

^) Fakultetsbetænkningen findes i „Upsala Liikare-

forenings Forhandlingar" 1911, Suppl.; Dis-

kussionen i Svenske Lægeselskab i „Hygiea"

1911.
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Veto mod en Epileptikers Ægteskabsstiftelse.

I hvert Fald med visse Reservationer: Dels

maa det være den „rette faldende Sot". Der

findes Epilepsier, som er erhvervede paa et

eller andet Tidspunkt af Individets Liv, ved

Hjærnesygdomme, Kvæstelser af Hovedet o.

lign. Her tør man ikke med en tilstrække-

lig Grad af Sandsynlighed paastaa, at de

nedarves paa Afkommet. Dernæst forekom-

mer der, som fremhævet af Overlæge K.

Peirén i Svenske Lægeselskab Epilepsiformer

med saa sjældne Anfald og uden andre,

navnlig sjælelige Defekter, at det synes ret

haardhændet at forbyde disse, i social Hen-

seende ellers normale Personer at indgaa

Ægteskab. Dette saa meget mere, som man

ogsaa her staar usikkert overfor Spørgsmaa-

let om Sygdommens Nedarvning paa Afkom-

met, navnlig om den anden Part i Ægte-

skabet er legemlig og sjælelig sund ').

Endnu mere intrikat bliver Spørgsmaalet

om Sindssvgdomnienes Betydning som Ægte-

skabshindring. Upsalafakultetet foreslaar her,

at ikke alene bestaaende Sindssygdom, men

ogsaa — under visse Betingelser — forud-

gaaede Sindssygdomsanfald skal være Ægte-

skabshindring. At et forudgaaet Sindssyg-

domsanfald, der skyldes ydre Aarsager alene,

f. Ex. Tyfus, Barselfeber, visse Forgiftninger

osv., ikke bør gøre den paagældende Person

inkapabel som Ægteskabskandidat, synes selv-

sagt, selv om Sindssygdomslæren fortæller

os, at ikke faa af disse „exogene" Sinds-

sygdomme skyder frem paa en arvelig be-

lastet Jordbund. For de øvrige, „endogene"

Sindssygdomsformer skulde Ægteskabsforbudet

støttes paa deres arvelige Betingethed. Prak-

tisk set bliver der her væsentlig Tale om

Anfald af den formrige „Stemningssindssyg-

dom" (Melankoli, Exaltation osv.) eller de

mere atypiske Sindssygdomsformer paa stærk

degenerativ Basis. Man kan her indvende,

at hele Spørgsmaalet om Nedarvning af

Sindssygdom for Tiden er intet mindre end

afgjort; at de Beviser, der hentedes fra tid-

ligere Undersøgelser, er uden Værdi og at

ogsaa for de Sindssunde Belastningen gennem

Sindssygdom og andre sjælelige Abnormiteter

i deres nærmere eller fjærnere Ophav er saa

betydelig, at den kun staar lidt tilbage for

de Sindssyges. Endelig, at her — som og-

saa ved Epilepsien — Belastningen kun an-

giver en Fare for Afkommet, men ikhc et

uafvendeligt Fatiiin : En Del af de fødte Børn

gaar fri af den sjælelige Udartning. Ogsaa

maa sikkert Tilførsel af frisk Blod gennem

en sund Ægtefælle kunne virke regenerativt

her som ved Epilepsien.

Disse Indvendinger vil dog først og frem-

mest faa Betydning, hvor Talen er om de

letlere eller ganske lette Anfald af Sinds-

lidelser hos arvelig Belastede. For den al-

mindelige Følelse vil det sikkert være noget

oprørende, at en Person, der f. Ex. i sin

Ungdom har haft en lettere Melankoli, men

iøvrigt er fuldvægtig i social Henseende,

skulde hindres i at søge sine Krav til per-

sonlig Lykke tilfredsstillede gennem et Ægte-

skab. Fra Arvelighedsstandpunktet ligger For-

holdet derimod saaledes, at ikke Antallet af

Sindssygdomsanfald eller deres Sværhed er

det afgørende, men alene, om de er Udtryk

for en stærkere eller svagere Belastning.

Det vil vist blive meget vanskeligt at faa

givet en Bestemmelse som denne Lovform.

I hvert Fald som absolut Veto. Her som ved

Epilepsien maa man sikkert, som Upsala-

fakultet ogsaa foreslaar, have Mulighed for

en Dispensation fra Forbudet, idet man gen-

nem en specialkyndig Lægeundersøgelse af

Ægteskabskandidaten maa søge fastslaaet,

saa vidt muligt, „Sandsynlighedsprocenten"

for Nedarvningen af hans Sygdomsanlæg paa

det mulige Afkom, hvorpaa saa Myndig-

^) Problemet er behandlet meget fint i Lie's

„Den fremsynte". Her er de sjælelige Sym-

tomer dog saa fremtrædende hos Bogens

Hovedperson, at jeg absolut vilde fraraade

Æafteskab i et saadant Tilfælde.
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hederne efter indhentet Betænkning fra den

øverste Lægeautoritet maa træffe Afgørelse i

Sagen. Bestemmende vil her blive: Arten

og Graden af den paagældende Persons ar-

velige Belastning, navnlig om der har været

Sindssygdom hos hans Forældre (eller hans

Søskende); om hans Belastning kun er en-

sidig eller er kommet til ham gennem begge

hans Forældre (konvergent) ; tildels Arten af

hans egen Sindssygdomsform (stærkt degene-

rativt præget eller ej); hans mulige Slægt-

skabsforhold til den Person, han agter at

indgaa Ægteskab med, idet her Lovens For-

budsbestemmelser mod Ægteskab mellem visse

Blodsbeslægtede maa overholdes endnu skrap-

pere end under andre Forhold. Endelig vil,

som allerede et Par Gange nævnt, den anden

Ægtefælles aandelige og legemlige Sundhed

rsp. Frihed for arvelig Belastning blive et

Plus for Ægteskabsansøgningen ^).

En saadan nøjere lægelig Undersøgelse om

den paagældende Ægteskabskandidats Ned-

arvningsmuligheder synes ogsaa nødvendig,

om man, som det svenske Fakultetsforslag

ønsker, vil forhindre de sjælelige Under-

maalere, de Imbecile og visse andre Degene-

rerede (Forbrydere, Vagabonder osv.J i at

gifte sig. Faren for Barnet er for disse

Individers Vedkommende ganske sikkert større

endnu, end hvor Talen er om Sindssygdom,

bl. a. fordi disse Individers Afkom ikke

alene arver Forældrenes sygelige Anlæg, men

ogsaa alleroftest deres elendige sociale Livs-

betingelser. Men desværre er det lige saa

sikkert, at Ægteskabsforbud overfor disse i

etisk Henseende lavtstaaende Individer end-

nu mere end overfor de tidligere nævnte

i betydelig Grad vilde forfejle sit egent-

lige Maal: Forhindring af Børneavl: An-

tallet af udenfor Ægteskab fødte Børn er

i Forvejen sørgeligt stort blandt disse Dege-

nerationstyper. Overfor dem vil kun Ufrugt-
hargørelscn, Sterilisationen, forslaa; ogsaa her

er nogle nordamerikanske Fristater gaaede i

Spidsen. Maaske vil det ikke vare saa meget

længe, inden vi følger efter her i Evropa.

I Røntgenstraalerne har vi et sikkert og fare-

frit Middel. Og det bliver vanskeligt med

„humane" Grunde at bestride Berettigelsen

af denne Operation hos Individer, der kun

yderlig sjælden foretager deres sexuelle Hand-

linger ud fra et ædelt Ønske om at for-

plante Slægten.

Det forundrer noget, at Alkoholismen som

saadan ikke af det svenske Fakultet fore-

slaaes som Ægteskabshindring. En af Grun-

dene hertil angives at være den, at Alkohol-

ismens Arvelighedsforhold endnu ikke fore-

ligger klart, navnlig ikke, om en Dranker

uden arvelig Belastning alene ved sit person-

lige Alkoholmisbrug „kan nyskabe en syge-

lig Arvelighedsbelastning for sine Efterkom-

mere". Her synes Fakultet mig at forholde

sig noget for „kritisk" overfor Alkoholens

Kendsgerninger. Sikkert er nok en Del af

Alkoholisternes Børn belastede rsp. udartede

ikke gennem en medfødt Kimbeskadigelse,

men gennem det arvelige Anlæg hos den

alkoholiske Fader eller Moder, som har ført

til Alkoholmisbruget hos dem. Rigtigt er

det ogsaa, at mange af disse Børn vokser

op i et alt andet end sundt „Alkoholmilieu",

der i og for sig kan forklare mange af

deres sjælelige Abnormiteter, spec. — ogsaa

deres tidligvakte Appetit paa Alkohol. Men

baade efter statistiske Undersøgelser og efter

Dyreeksperimenter {Fere, Laitiuen) synes det

dog ret sikkert, at Alkoholisme hos Ophavet

som saadan kan give Udartning hos Af-

kommet. Ved Forhandlingerne i det Svenske

Lægeselskab blev da ogsaa fra flere Sider

Alkoholismen opstillet som Ægteskabshindring.

Selvfølgelig kun tcmporæit. Alkoholismen kan

i mange Tilfælde helbredes, navnlig i sin

^) Det siger sig selv, at lor Personer, der ere

over den Alder, da de med Rimelighed kunne

ventes at sætte Børn i Verden (for Kvinderne

c. 45 Aar), vil Forbudet være meningsløst,

hvad enten den paagældende selv eller den

anden Part er belastet.
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Virkning pua Afkommet (Sullivan). Og hvor

en Person i passende Tid efter sin Afvæn-

ning holder sig klar af Alkoholismens Skær,

vil der intet væsentlig være til Hinder for

at tillade ham Ægteskabsstiftelse, naturligvis

dog kun paa Lægeundersøgelse. At der

overfor denne Gruppe daarlige Ægteskabs-

kandidater alene eller først og fremmest til-

trænges Lovforanstaltninger, der kunne tjene

til enten at uskadeliggøre dem eller helbrede

dem (Afvænningsanstalter), er jeg ikke helt

vis paa. Det vil i det mindste sikkert være

af social-etisk Betydning, om Alkoholismen i

en eventuel Ægteskabslovgivning stemples som

Ægteskabshindring, selv om saa dennes prak-

tiske Effekt ikke bliver' helt tilfredsstillende.

Overfor i'i'iicrisk Sygdom vil Enighed lettere

naaes. Det maa være en Selvfølge, at ve-

nerisk Sygdom i smitsomt Stadium er en

Ægteskabshindring. Og ligeledes, at den

gør et indgaaet Ægteskab ugyldigt, og er

en tilstrækkelig Skilsmissegrund, om den er

paadraget ved Ægteskabsbrud eller anden

Utugt, eller om den syge Ægtefælle smitter

den anden eller udsætter denne for Smitte.

Her er Bestemmelserne ikke alene dikterede

af Hensyn til det mulige Afkom, men i

endnu højere Grad til den sunde Ægtefælle.

Lignende Hensyn nødvendiggør naturligvis

ogsaa en Hensyntagen til andre af de nævnte

Forhold — Sindssygdom, Epilepsi, Alkohol-

isme osv. — som Ugyldighedsgrund for det

indgaaede Ægteskab rsp. som Skilsmissegrund.

Da her andre end de rent racehygiejniske

Hensyn spiller med ind, skal jeg ikke nøjere

omtale de svenske Fakultetsforslag i denne

Retning. Det er sikkert rigtigt her at af-

veje Hensynet til det mulige Afkom overfor

Hensynet til den syge Part i Ægteskabet.

Men det synes mig, at i Fakultetsforslaget

(som i de europæiske Love, der har Bestem.-

melser i denne Retning) Hensynet til Bør-

nene i ikke ringe Grad er traadt tilbage for

'Hensynet til den syge Ægtefælle. Det synes

mig f. Ex. ikke helt konsekvent, naar man

som det svenske Fakultetsforslag vil have

en tidligere overstaaet Sindssygdom („af indre

Aarsager") til at gælde som Ægteskabshin-

dring, at man saa samtidig nøjes med den

kun let omredigerede gamle Lovbestemmelse

om Sindssygdom som Skilsmissegrund : Sinds-

sygdom, som har varet i 3 Aar, og som

efter kvalificeret Læges Erklæring ikke lev-

ner skellig Forhaabning om Helbredelse. Og-

saa den overstaaede Sindssygdom burde her

komme ind, af ganske de samme Grunde,

som betinger dens Berettigelse som Hindring

for Ægteskabsindgaaelse. I den norske Skils-

misselov af 1. Januar 1910 § 3 er en saa-

dan Bestemmelse optaget, dog kun forsaavidt

den anden Part i Ægteskabet har været

uvidende om Forholdet. Rent racehygiejnisk

er Bestemmelsen altsaa ikke motiveret.

Det synes ogsaa naturligt baade af Hen-

syn til den anden Ægtefælle og til Afkom-

met (det ufødte som det fødte) at lette Ad-

gangen til Skilsmisse ved kronisk Alkohol-

isme hos den ene Ægtefælle. Upsalafakul-

tetet foreslaar den Motivering: „Saadant Mis-

brug af Berusningsmidler, at derigennem Ægte-

fælles eller Barns Helbred eller Udvikling

sættes paa Spil". Den norske Skilsmisse-

lov siger mere almindeligt: „naar den anden

egtefælle ... er henfalden til misbrug af

Alkohol eller andre beruselsesmidler". Begge

Bestemmelser vilde ogsaa kunne ramme f. Ex,

Morfinister.

For Epilepsiens Vedkommende er Spørgs-

maalet om dens Betydning som Skilsmisse-

grund mindre presserende, idet kun et lille

Mindretal af Tilfældene begynder efter det

25. Aar.

I det foregaaende er der ikke lagt Skjul

paa, at selv nok saa mange Lovbestemmelser

altid vil lade Huller aabne, hvorigennem Ud-

artningen kan naa ned til Afkommet: For-

plantning udenfor Ægteskab kan ikke eller

kun i ganske ringe Grad forhindres. Mange

Ægteskabskandidater, der bære paa en syge-

lig Belastning, maaske endda af arvelig svær
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Art, vil kunne naa ind i Ægteskabet og

avle Børn, enten fordi de maaske aldrig

kommer til at frembyde prægnante sygelige

Udtryk for deres Belastning, eller fordi disse

kommer efter Ægteskabet eller er af saa

vag Natur (lette Exaltationer eller Forstem-

ninger, abortive epileptiske Anfald osv.) , at

de undgaa Opdagelse. Endelig: Vil Ægte-

skabsforbud, hvis Overtrædelse ikke er be-

lagt med Straf, i det hele kunne virke? Og

Straf vilde her baade virke stødende og

navnlig ofte forøge den Misere for Ægte-

fællerne og Børnene, som det var Lovens

Hensigt at afbøde.

Alle disse Indvendinger mod de i det

foregaaende omtalte Lovbestemmelser er rig-

tige nok. Nogen absolut Sikring mod For-

plantelse af sygelige Anlæg vil aldrig naaes

ved nok saa skrappe Lovbestemmelser. Men

saadanne Lovbestemmelser maa efter mit Skøn

ogsaa først og fremmest ses i deres social-

etiskc Belysning. Skal de, uden en medføl-

gende Straffetrudsel, faa nogen Virkning, vil

denne for en stor Del blive en manende:

En Skærpelse af Ansvarsfølelsen, naar Talen

er om Ægteskabsstiftelse og Børneavl. Ægte-

fællernes sjælelige Kapital er en saa væsent-

lig Del af deres Indsats i Ægteskabet, baade

for dem selv og for deres mulige Børn, at

en Statusopgørelse paa delte Punkt skulde

s^^nes en lige saa nødvendig Ting som Frem-

skaffelsen af den „Fattigattest«, uden hvil-

ken de ikke kan faa Lov at gifte sig.

At man med disse eller lignende Bestem-

melser i Ægteskabslovgivningen maaske kun

kommer et lille Stykke frem i Kampen mod

„Racedegenerationen" , er alt nævnt i det

foregaaende.

Ogsaa ad andre Veje maa Kampen

føres — gennem en vidtstrakt Børneforsorg,

Kamp mod Alkoholismen , sociale Reformer

o. s. V.
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Plesncrs Kamin i ^Studenterforeningens Festsal. I'. Ellcldt lut.

KAMINEN
Af Nicolaus Lutzhoft.

PAA Frilandsmuseet ved Lyngby kan man
have det for sig selv nu paa denne

Aarstid. Man kan nyde Ensomheden og gøre

sig det bekvemt i de gamle Bønderhuses Stuer,

saa bekvemt som de skrøbelige Træstole eller

hellere de solide Kistebænke tillader det.

Der er god Lejlighed til at drømme sig

tilbage i Tiden her i de mennesketomme Huse

og Gaarde.

Kunde man blot fylde disse Rum, der staar

klædte til Fest, med de Gæster og det Liv,

de venter paa ! Tænde Lysene i Stager og

Kroner og lade Ilden blusse paa Skorstenen!

En Smule Tørveos eller Brænderøg vilde

virke forfriskende i denne alt for ubeboede

Atmosfære; og det vilde klæde disse kalkede

Skorstene at blive sværtede lidt. De sér

saa jomfrueligt hvide ud, at man næsten

mister Troen paa, at der endnu kan blusse

et Baal i deres aabne Favn.

Ellers virker de jo paalidelige nok. Det

er sandelig ikke Luxusgenstande, de murede

., Spiseler" i Hallandsstuen eller den skaanske

Xæsgaard.

Nej de staar som Husets Kærne og Støtte,

ikke som et Stykke Bohave eller Møbel, men
som Boligens Midtpunkt, Hjemmets Hjærte —
Arnen, der vinker og samler, forener det

nære, drager det fjærne.

Deres hvide Murværk træder saa suffisant

og betydningsfuldt frem mellem Planker og

Bjælker paa lignende Vis, som selve Skor-

stenen bryder Straataget.

Den haarde Nødvendighed og praktiske

Hensyn har formet sig til Kunst i disse Ild-

steders Bygning.

Vor forfinede og forfuskede Tid kan hente

uendelig megen Belæring fra de gamle Almue-

stuers Udstyr. Blot de Duge og Tæpper,

hvormed Xæggo. og Lofter er „dragne", ejer

jo en Rigdom af velanvendt dekorativ Skøn-

hed, der stiller vore Tapeters Ynkelighed i

det grelleste Lys.

Kvindelig Kunstfærdighed har den Gang
arbejdet efter gode Forbilleder i sikker Tra-

dition. Flittige Kvindehænder har bredt Vel-

stand og Hygge ud over disse Rum og skjult

deres Armod og Nøgternhed. Men at smykke
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Spi>

sin oprindelige Nø-

genhed, og Byg-

mesteren alene

maatte bære An-

svaret for dens

mer eller mindre

skønne Udseende.

Hvor Kvindens

Kunstfærdighed

hører op, be-

gynder Mandens
Kunst.

Her er da plan-

tet et Stykke vir-

kelig Arkitektur

midt i Almuesti-

lens Hygge.

Den , der har

bygget Spisen i

Hallandsstuen,

har ikke kunnet

betvinge sin

svenskfødte Til-

bøjelighed til Pyn-
selve Ovnmuren med Tæpper og Vævninger telighed, som det ses af den morsomme tak-

forbød sig af sig selv. Den maatte staa i kede Murkant under Gesimsen.

Xæsgaardens Ovnbyg-

ger derimod har nøje-

des med de store Fla-

der og Linier og har

skabt et helt monu-
mentalt Værk af beun-

dringsværdig Fasthed og

Kraft. Maaden, hvorpaa

Kaminaabningens Buer

mødes under Skorstens-

murens skarpe Vinkel,

har den overbevisende

Skønhed, som kun en

ganske ubekymret primi-

tiv Kunst sidder inde

med.

Denne Form for Ka-

minen har sagtens været

gængse og traditions-

bundet t?aa Egnen, men
det forhindrer ikke éns

Formodning om, at dette

Exemplar er særlig vel-

lykket.

Langt beskednere er

de aabne Kaminer, vi

træffer for Exempel i

Ovrijn 1 .\as-aaidcn det københavnske Folke-
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museums Samsøstue ; men
de virker alligevel saa

ypperligt i Rummet, for-

ener sig saa smukt med
dets hele Stil og Byg-

ning, at et Billede af Stuen

med Kaminen kan være

godt at faa Forstand af.

Ogsaa her føler man, hvor-

ledes Ovnen er en vigtig

Bestanddel af selve Huset,

vigtigere og oprindeligere

end Stuens andet Inventar.

Men netop derved at dette

Inventar, Bord og Bænke,

har sin fastslaaede, én

Gang for alle anviste Plads,

er Grundelementet givet

for Rummets ubrydelige

Lovmæssighed. En Sam-

menligning mellem Samsø-

stuen — for den Sags

Skyld ogsaa andre af

Folkemuseets Interiører -

—

og de gamle sydsvenske

giver det Resultat, at de

danske med deres over-

vejende uflyttelige Inventar virker endnu mere

stilret end de svenske med deres transpor-

table Møbler.

I de regelrette og stilbundne Omgivelser

hører Kaminen hjemme. I Tidernes Løb har

den ændret sig efter Periodernes skiftende

Stil; men bestandigt, gen-

nem Renæssancen, Rokok-

koen og til Dels Empiren,

hævder den sig som et

Stykke af Huset selv, et

fornemt og fordringsfuldt

Led i dets indre Anlæg,

som stiller Krav til Om-
givelserne; efter Omstæn-

dighederne kan disse hæve
eiler knuse dem, men sjæl-

dent lader de sig holde

nede, indtil Tiden kom-

mer, da ogsaa Kaminen
tager Retning mod at blive

et Slags Salonmøbel eller

en Attrap. Man har nu-

tildags i adskillige moder-

ne Huse med Central-

varmeanlæg noget, der

hedder „Pyntekaminer".

Samsestiien (Folkemuseet).

Forklaring af Ordet turde være overflødig. —

— — I Nordevropa har man tidligt i Ti-

den grebet til kraftigere Midler end Kaminen

for al holde Kulden ude. Men samtidigt med
de lukkede Kakkel- eller Jernovne finder Ka-

Kaminen paa Vibygaard.
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Brummers Kamin i Eliestuen.

minen dog Anvendelse i alle fornemme Huse

fra Kongens Slot til de velhavende Borgeres

Stadsestuer, hvor den vedbliver at være det

selvfølgelige Centrum.

Vi kender jo alle de rige og prægtige

Kaminer fra Frederiksborgs eller Rosenborgs

Sale og véd, at der endnu bevares mange
lignende Pragtstykker omkring paa Herre-

gaarde og Slotte. Netop fordi de udgør en

saa fast Bestanddel af Huset, er de blevne

forskaanede fra Tilintetgørelse, skønt det ellers

til Tider har været smaat nok med Pietets-

følelsen overfor Fortidens Kunstværker.

Som et af mine tidligste Barndomsindtryk

husker jeg Kaminen paa Vibygaard, en Gaard

der ellers er grundigt omkalfatret, vistnok

midt i forrige Aarhundrede, og bygget op i

en yderst nøgtern Skikkelse.

Den karakteristiske Renæssancekamin i Hjør-

net af en lille Spisesture forbavsede og for-

virrede mig rent, da jeg første Gang saa'

den som Dreng; den tog sig saa underlig

fremmedartet og umotiveret ud i de flove

Omgivelser af tarvelige Spisestuestole og glatte,

oliemalede Vægge med et Par franske Lito

grafier — Horace Vernets Araberbilleder —
og et Schweizer-Kukker-Ur som eneste Pry-

delser. Jeg havde allerede den Gang en

Følelse af, hvor lidt den hørte hjemme her,

selv om Barbariet ved Anbringelse af en lille

Jern-Magasinovn i Kaminens tilmurede Hvæl-

ving den Gang endnu ikke gik op for

mig.

Siden har jeg haft Lejlighed til at se noget

lignende — og det findes sikker mange Ste-

der — paa Kronborg. Den skønne Kamin i

en af Malerisamlingens Sale er vansiret med
en moderne Støbeovn, og det stilfulde Interiør

endvidere forskønnet med en fiks Shakesspeare-

Statue plantet midt paa Gulvet, saa det nu

ikke en Gang er muligt at tage et Fotografi

af Kaminen uden at faa disse Herligheder

med (Lokalet er derimod naturligvis fundet

udmærket egnet som Motiv for et „Ansichts-
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Kamin og Omgivelser i Direkter Heymanns Villa (Brummer).

karte", en „Gruss aus Danemark", vi kan

være stolte af). —
Men for Resten er det ikke Meningen at

dvæle længere ved de gamle Kaminer, men
at gore opmærksom paa enkelte, som skyl-

des vore Dages Bygmestre og Kunstnere.

Kaminen er jo atter kommet i Kurs, baade

af praktiske og kunstneriske Grunde.

Medens man tidligere var for kuldskær til

at kunne nøjes med den, er vi nu saa

kuldskære, at vi kan vurdere, hvor godt den

egner sig for de Aarets eller Døgnets Tider,

da vi helst vil prise Sommer og hidtil har

frosset med Anstand.

Naar Majkulden svider det spæde Bøgeløv

derude, er det en Fest at kunne tænde et

knitrende Baal i Pejsen, — men at skulle

begynde at lægge i Kakkelovnen igen, det er

haardt, ligesaa haardt, som det falder én i

Høstmaanederne, naar Solen striker, mens

man endnu saa gærne vil tro paa Somren.

Kaminen har holdt sit Indtog hos os sam-

tidigt med „Hallen", der nu efterhaanden

har vundet saa almindelig Hævd, at man
virkelig snart kunde være bekendt at lade

den engelske Udtale af Ordet falde, med al

Anerkendelse af, at det er England, som har

givet os Anvisning paa Vestibulens Udnyt-

telse som Husets festligste og mest centrale

Opholdsrum.

Her er det aabne Ildsted udmærket paa

Plads. De praktiske Grunde behøver ingen

videre Motivering. Af kunstneriske Hensyn

hører Kaminen til i Hallen, fordi dette Rum
nu én Gang bedst egner sig til Gennemførelse

af den Stil, de arkitektoniske Krav, den dra-

ger med sig.

I selve Trappepartiet har Hallen et Moment
af lignende bygningsmæssig Karakter som
Ildstedet. Her er ogsaa vStedet, hvor et med
Rummet fast forbundet og uflytteligt Inventar

lettest kan anbringes. Et saadant fast Møble-

ment passer bedst med Kaminen, i højere

Grad jo mere monumental denne er.

Et Par af de her gengivne moderne Inte-

riører illustrerer fortræffeligt Forholdet mel-
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lem vore daglige Møbleringsvaner og de nj'-

rejste arkitektoniske Krav.

Billedet af Hjørnekaminen og dens Om-

givelser i Villaen Ellestuen, hvor Arkitekt

Brummer har formel Ildstedet som en Slags

Pejs i Overensstemmelse med Rummets nor-

diske Karakter, viser et yderst uroligt Interiør,

hvis oprindelige Stil svækkes grundigt ved et

ganske museumsagtigt Udstyr. End ikke selve

Kappen over Ildstedet lades ubenyttet. Man

tvivler ikke om, at baade Rummet som Hel-

hed og Kaminen i Særdeleshed har virket

roligere inden Møbleringen.

Ogsaa i andre af Billederne sés iøjnefal

dende Uoverensstemmelse mellem Beboernes

Vaner og Arkitekturen.

At ville bo i stilfulde Rum fordrer en vis

Resignation. Man er endnu ikke vant til at

tage Konsekvenserne af denne Ærgerrighed.

Hvad hjælper en smuk Kamin i vel af-

stemte arkitektoniske Omgivelser, hvis Folk

fryser ved Synet af tomme Vægflader og

føler sig fremmede i deres egne

Stuer, naar de ikke kan faa

Lov at fylde Væggene med Fo-

tografier i Glas og Ramme !
—

Ganske naturligt falder de

moderne Kaminer i 2 Grupper:

En monumental arkitektonisk,

og den mere salonmæssige,

møbelagtige, som egner sig

bedre til de dagligdags bor-

gerlige Interiører og forliges

med det Bohave, vi nu en

Gang har vænnet os til.

I første Gruppe staar Ulrik

Plesiiers Kamin i Studenterfor-

eningens Festsal som et Ar-

bejde, man beundrer for dets

Ro og enkle Skønhed. Den har

bevaret saa meget af de oprin-

delige Grundformer og bæres

, fornemmeligt af Materialets egne

Stof- og Farvevirkninger. De
bindesbøllske Metalornamenter

staar smukt mod den graa

Sten og knytter i dekorativ

Henseende Baand mellem Ka-

minen og Salens mest iøjne-

faldende Udstyr, Lysekronerne.

Man beklager blot, at denne

smukke Kamin ikke spiller saa

stor en Rolle i Salen, som

den egentlig fortjener. Den staar skubbet

tvl Side inde under det svære Trægalleri

og kunde dog sikkert udmærket have hævdet

en mere central og dominerende Plads.

Monumental Karakter har ogsaa den Ka-

min, Willumsen har sat op i sit Værksted.

Kamin af Arkitekt Poul Baumann.
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Trods sine Skulpturer er dens

Virkning væsentlig arkitekto-

nisk , nobel og kraftig paa

samme Tid. Om just Mur-

værket af brændt Sten er saa

skønt og passende her, hvor

det optræder ganske fragmen-

tarisk, uden Forbindelse med
Husets Materiale ellers, kan sy-

nes tvivlsomt.

De blegrøde Murstens Far-

ver staar smukt mod Broncen

i Arkitekt Bniiiiiners og Billed-

hugger Bundgaards Kamin, men
dens forskellige Elementer, de

arkitektoniske og skulpturelle,

med hvilke man endda har

søgt at forene Fru Slott- Møllers

Maleri af Dronning Dagmar,

danner et noget vilkaarligt og

uroligt Ensemble.

Som Exempel paa en Ka-

min, der uden nogensomhelst

Pretentioner gør sig harmonisk

og fint gældende, hvor den

staar, kan nævnes Poul Ban-

manus i en Villa i Helsingør.

Med sine brændte, brune Fli-

ser, med fremtrædende Mur-

fugninger imellem og sin mørke

Træramme glider den roligt

og selvfølgeligt ind i Omgivel-

serne og stiller ikke større For-

dringer til disse, end et no-

genlunde jævnt Udstyr af Væ-

relset kan bære.

Her er vi komne bort fra

Kaminens monumentale Karakter, men ikke

fra den gode og sunde arkitektoniske Sans,

der gennem beskedne Dimensioner og for-

Kamin af Arkitekt Brummer og Billedhugger Bundgaard.

dringsløse Udtryksmidler kan vidne saa ind-

trængende om Kultur og Skønhedsfølelse og

adle vore mest dagligdags Omgivelser.
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Brendstrup: Julius Lange.

PA.A. det elendige Nattog mellem Bologna

og Florens blev jeg vækket ved at høre

en ivrig Samtale mellem to Danskere. Søvnig,

plaget af Støv og Kulde, samt uoplagt til al

aandelig Anstrængelse, lod jeg som om jeg sov,

medens jeg nu og da sløvt hørte paa mine

Rejsekammeraters Samtale om Michelangelo.

Midt i Samtalen sagde den ene af de to

rejsende om mig: „Han er svensk, og af

hans Bagage kan man se, at han er Kunst-

ner". Saa gik de atter videre med deres

Michelangelo-Buonarotti. Xatten forløb lidt

efter lidt. Et gryende Dagskær begyndte at

oplyse Apenninernes Bjærgtoppe; det roman-

tiske øde Bjærglandskab, med dets Tunneler,

dets trange, skovløse Passer og Dale hævede

sig. stadig og blev mere aabent, det gav Plads

for Marker og Haver. Hist og her saa man

B^'er og Flækker indkilede mellem Bjærg-

væggene. Alt dette saa jeg, som man plejer

at sige, som Katten, naar den sover; det

vil sige, jeg havde en dunkel Forestilling om

det hele, idet jeg sov med Afbrydelser. En

Gang maa jeg være sovet ordentlig ind, for

jeg blev vækket ved, at den ene Dansker

ruskede i mig og sagde: „Hør nu, Hr. Sven-

sker, rejs dem op og se dem omkring, thi

nu kan De se Guds Mesterværk paa Jorden".

Jeg rejste mig op, gned mine Øjne og

presenterede mig; mine Rejsekammerater var

Julius Lange og Pietro Krohn. Julius Lange

var en fyldig, blond Dansker, anselig af

Væxt, med et stort, mægtigt Hoved og kloge,

lystige Øjne. Af en saa tyk og velnæret

Mand at være, havde han usædvanlig megen

Ynde over sine Bevægelser. Hans Tale var

vindende ved sin Humor og den selv for en

Dansker usædvanlige Lethed, hvormed han

udtrykte sig.

Pietro Krohn var en rank smækker Mand

af et bevægeligt nervøst Temperament. Hans

smukke Hovedform, de noble Træk med den

udviklede Næse talte om nedarvet Intelligens.

Hans Bevægelser var unge og urolige. Han

var for Øjeblikket enthusiastisk. anvendte en

Mængde Udraabstegn i sin Samtale og næ-

sten ligesaa mange Spørgsmaalstegn. Ved

Siden af den rolige Julius Lange gjorde han

Indtrvk af Kviksølv.

Vi nærmede os Guds Mesterværk paa Jor-

den, Florens. I Tunnelernes og Skrænternes

Indramning saa vi ligesom i et Panorama

hinsides Villaer, Vingaarde, Oliven- og Pinje-

krat — imod en citrongul Morgenhimmel —
Florens' guddommelige Silhuet. Billedet viste

sig snart mod Giottos Kampanile og Brunel-

lescos Kuppel som Hovedparti, snart med

San Miniatos Cypresser, snart med Bargellans

*) Efterfølgende Erindringer danner et Afsnit

af Jac. Ahrenberg: Miinniskor som jag kånnt,

femti Delen, her lidt forkortet. (Helsingfors 1910).

104



--= Jac. Ahrenherg: Erindringer om Julius Lange =====
Taarn, men stadig lige nobelt og mandigt i de mange enthusiatiske Breve igennem, jeg

Linjernes Ræklvcspil og lige enkelt og ind- i den Tid skrev til min Forlovede, til min

tagende i Farven, blaat, graat, violet mod Ungdomsven Henning Montelius, til min

gult. Krohn var henrykt, Lange tankefuld Fader, da træder mellem Billederne fra denne

og jeg ude af mig selv. For dem var alt Tid disse to noble Tænkere og Givere frem

dette gammelt og en Gang oplevet, for mig med en Tydelighed, som gør mit Hjærte

var det nyt. svulmende og varmt. Ved Mindet om dem

Paa Stationen i Florens blev jeg udsat føler jeg, hvor dybt, rigt og herligt Livet

for en yderst ubehagelig Forvexling, men dog er, føler, at ogsaa jeg en Gang har

Pietro Krohn, der talte flydende italiensk, fik levet. Herlige Høstdage i det toscanske

hele den Sag bragt i Orden. Og efter at Land! Aldrig mere skal jeg opleve Jer!

jeg havde takket mine elskværdige Danskere Jeg kunde det heller ikke mere, mit Hjærte

og faaet deres Adresser, kørte jeg afsted. er blevet afkølet af Aarenes Sne, min Sjæls

Min Moder hadede Paven og hele hans Modtagelighed er bleven svækket, men det er

Slæng som Antikrist. Alle, der var vrede paa lifligt at mindes. — — —
Paven, var hendes specielle Venner: til dem Fra hele denne Rejse har jeg en omfat-

hørte Savonarola. Om denne mærkværdige tende Brevsamhng, som ikke blot indeholder

Demagog (Leder, ikke Forleder) havde hun „le doux roucoulement de lune de mieP", men

for os Børn i Hjemmet læst en tyk, tysk Bog. Masser af Reflexioner over Land og Folk, Byg-

Fader læste for Julius Krohn og den ældste ninger og Malerier, mig selv og mine Rejse-

Søn i det Hackmanske Hus Carlo Bottas

:

kammerater. Af disse Breve vil jeg gøre

„Storia dei popoli Italiani", som endnu den korte Uddrag, saavidt de belyser mine to

Dag i Dag pryder mit Bogskab ; den Op- prægtige danske Venner og deres Karakter,

læsning fik jeg Lov til at overvære. Selv Hensigtsløst nedskrevne for 35 Aar siden bør

havde jeg med mig Crowe et Cavalcaselles de nu betragtes som vederhæftige Dokumen-

store Historie om det italienske Maleri, saa ter om , hvorledes jeg i mit sjælelige Ka-

jeg kan sige, at jeg ikke var aldeles ukyn-
_
mera har bevaret Indtrykket af disse to be-

dig i Florens' Historie, i Toscanas Kunsthi- tydelige Personligheder. Først kom vi til

storie. Men at alt dette blev saa farverigt

levende for min Sjæl, derfor kan jeg takke Arezzo.

Julius Lange og Pietro Krohns Meddelsomhed, — — — I Gaar kom vi til Arezzo, en

deres Kundskaber og Interesse for disse gammel etruskisk By. Lange siger, at man

Ting. straks kan genkende Etruskernes Byer der-

Hvilke fortræffelige Lærere og hvilket paa, at de er opførte paa uindtagelige Højder.

Undervisningsmateriale! Toscanas Kunstsam- Florens kan være en italisk By, men Fiesole

linger, begyndende med de ældste Etrusker er etruskisk. Dette skjaldes den Omstændig-

Grave i Chisi, af hvilke nogle saa godt hed, at Etruskerne var Usurpatorer og i deres

som aabnedes lige for vore Øjne, Flækkernes fæstningslignende Byer maatte forsvare sig

Raadhuse og Kirker, alt lige til Ufficiernes mod de undertrykte Italere, Landets Ur-lnd-

og Pittis verdensberømte Gallerier. byggere. Det er et forunderligt Menneske,

Det meste af alt dette er nu blegnet for denne Lange. Han ved alt. Vi er komne til

mig, forglemt, er bleven skudt til Side for Arezzo paa en eller anden patriotisk Festdag,

nye Livsindtryk, som de lykkelige Ungdoms- for hele Byen er i Begejstring over sine store

drømmerier altid bliver, men de har øvet Minder. Over alt Flag, Vimpler, Musik. Men

deres Virkning i min Sjæl. Naar jeg blader Aretinerne har meget at mindes. Her fødtes
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Mæcenaten Mæcenas, Vasari, Arkitekten, Are-

tino, Musikeren; selveste Petrarca og Smæ-

deskriveren Pietro Aretino var Børn af denne

Stad. Vi vil heller ikke glemme Konsul Fla-

minius, der byggede den Chaussé, som vi i

Morgen agter at benytte : Vejen til San Sepulcro.

Krohn er en ypperlig Rejsemarskal. Han

springer rundt i hele Byen, træffer Arrange-

menter med Heste og Køretøjer, skændes med

Opvartere, prutter osv., hvad der er et stort

Held for os, for jeg taler endnu Italiensk

stakkato, og Lange slet ikke; overhovedet er

han umulig i fremmede Sprog, rimeligvis paa

Grund af sin Døvhed.

Vi disputerer vældigt om Chr. Berg og

det danske Venstre. Lange og jeg er Højre.

Fra

videre

denne

:il

gamle Stad gik saa Rejsen

Burgo San Sepulcro.

— — — Vi passerede Vandskellet mel-

lem Chianti-Vinens Hjemsted, Chianadalen og

Tiberen, og kom til San Sepulcro ; vi kørte i

et Køretøj saa primitivt, at jeg ikke kan be-

skrive det. I Flækken fandt vi en overor-

dentlig smuk Fresko af Luca Signorelli. Det

er kuriøst med disse italienske Smaabyer;

man kan være sikker paa at finde noget se-

værdigt, undertiden, som her, beundrings-

værdigt fra svundne Tider. Hvem skulde

have drømt om, at i dette lille Hul, hvor vi

boer værre end min Tantes Husmænd, hvor

vi lider Mangel paa Sæbe, spiser Suppe paa

Snegle, sover i Sødskendesenge, at vi her

skulde komme til at se en Freske, for hvil-

ken den preussiske Stat gennem Dr. Bode

forgæves har budt „den hellige Gravs Bor-

gere" (Burgo San Sepulcro) 70,000 Lire.

Vi var henne i Refektoriet og saa Kunst-

værket. Lange stod helt grebet af Højheden

og Alvoren i dette Billede, som forestiller

Kristi Opstandelse. Han sagde til mig: „Ved

De, hvad denne Kristus nu siger? Jo, han

siger omtrent disse Ord: Jeg har været et

skrøbeligt Menneske. Fra nu af aflægger jeg

alt jordisk, al menneskelig Svaghed. Jeg

stiger op fra Gravenes Morke for at gaa til

Lyset".

Hvor fattigt der end kan være i dette

smukke Land, det vil sige fra vort Syns-

punkt, er Folket dog tilfreds. Man hører

Sang og ViolinkUmpren overalt.

Solen, som brændte hedt om Dagen, svig-

tede helt om Aftenen. Som vi har frosset

her, kan Du næppe tænke Dig. Det er imid-

lertid ikke Jorden, ikke Solen, som til Sy-

vende og sidst bærer Ansvaret for denne

Folkets daarlige Økonomi , det er det nu

stækkede Tyranni, det gamle autokratiske

System, uheldige Jordebøger og Skattelove.

Bonden betaler Halvdelen eller Tredjedelen af

al sin Høst til Godsejeren, Høsten „over

eller under Jorden", som Udtrykket skal

være. „Overjorden" s Grøde er Oliven, Vin-

druer, Kastanjer, Honning og Silkeormens

Traade.Dette er den Basis, paa hvilken for-

skellige Kontrakter sluttes mellem Godsejeren

og Bonden. Dertil kommer saa Statsskatten

samt Militærtjenesten, som man ikke er bange

for; tværtimod lader det til, at den er po-

pulær. Os fremmede syntes det hele fortvivlet

og uholdbart, men det lod jo til at gaa al-

ligevel. Man faar en dyb Agtelse for dette

arbejdsomme Folk, som uden at knurre bæ-

rer denne Byrde. Mest ondt gjorde det os

for Børnene. De ser saa gammelkloge og

skeptiske ud, det synes, som om de intet

haaber eller venter sig af dette Liv. Ban-

derne i Italien, der er endnu mere sparsom-

melige end de franske, spiser yderst sjælden

Brød. Man faar noget, som æltes sammen

af gran turco (Majs) og bages mellem to

runde Lerplader i Asken paa Ildstedet, og

som kaldes la torta. Til la torta spises sten-

haard, men god Ost eller Løg og drikkes

Saften af udpressede Druer. For vor Regning

blev der desuden lavet en Ret af Bønner og

Kastaniemel. Det var det hele.
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Krohn gjorde os opmærksomme paa den nu og da at berøre det med sine Fingre for

rent l<unstneriske Belysning i dette Bonde- at paaskynde Roteringen. For ikke at brænde

køkken. Han malede det, medens vi ventede sine Negle fugtede hun dem paa sine rosen-

paa Hestene. Det tredelte Vindue (altid uden røde Læber. Dette vilde Lange forhindre.

Glas; det bliver dækket med Træskodder om Hver Gang det hulde Væsens Fingre kom i

Vinteren, saa Rummet bliver mørkt) lod et Berøring med, som Lange sagde : „vort Kød",

stærkt og smukt Atelierlys strømme ind i det raabte han til hende det eneste italienske

tilrøgede afVarer og Sovesteder opfyldte Rum.

Lange sad i den stærke Belysning ved

Vinduet og uddelte Kobberskillinger til Bør-

nene. At faa Heste, Okser eller Æsler, stærke

nok for vor Vægt, hos denne capoccia, var

ikke en Gang let for Krohn, til Trods for

hans Iver, Diplomati og Overtalelsesevne.

Citta di Castello.

... en lille By med store Minder, ligger

ved et ubetydeligt Vandløb, som, da vi spurgte

om Navnet paa det, viste sig at være Tibe-

ren. Navnet udtaltes med en Klang i Tonen,

som gav til Kende, at man vidste, hvad dette

Navn betød. Lange gik ned til Bredden og

deklamerede med Pathos et græsk Vers, som

Homeros har viet Scamander. Langes Fader

var Teolog og en af Danmarks lærdeste

Mænd, berømt for sine græske Lærebøger.

Lange — Sønnen — maa, at dømme efter

hans Tale og Skrifter, have behersket de

klassiske Sprog fuldkomment.

I Citta di Castello, denne Hule af en

Smaaby, blev der fordum holdt Hof af en

Familie Vitelli. Ved dette Hof levede Rafael

en Tid og malede her sin berømte Sposahtio,

nu i Milano. Man viste os to Gildebannere,

som blev tilskrevet Rafael. Malerier fandtes

der nok af i Citta di Castello, men med

Maden var det værre. Vi havde faaet fat paa

Laaret af et Gedekid. Dette overleveredes til

Kokkepigen, og Lange havde paataget sig

at have Opsynet baade med Stegen og

Pigen. Medens hun stegte, øste han over

Kødet noget smeltet, saucet noget, som se- mine Øjne svømmer over af Taarer."

nere befandtes at være Gaasefedt. Dette Nu meldte Rejsemarchallen Krohn, at

tvivlsomme Lækkeri fordærvede hun ved, da Køretøjet var i Orden. Vi rejste til Gubbio.

Stegejærnet ikke vilde rulle omkring sin Aksel, Paa Vejen talte vi om det joniske Kapitæl.= 107 ==

Ord, jeg har hørt ham sige: avverten za (pas

paa!), hvad der naturligvis gjorde denne

toscanske Dulcinea nervøs og forbitret. Al

denne Forbitrelse bevirkede, at Middagsmaal-

tidet blev indtaget under nedtrykt Sindsstem-

ning. Denne klarede først op, da min saa

foragtede og forhaanede Vanilje-Chokolade,

kogt under Krohns egen indsigtsfulde Opsigt,

skænkedes op, varm og duftende. Den smagte

ovenpaa det sødlige, røgede Gedekød I For

at trøste Lange — som var lidt af en Gour-

mand — under hans dybe Misfornøjelse med

de usle Fødevarer fremhævede jeg, at endog

LucuUus, den store, romerske Lækkermund,

som fodrede sine Aal med Slaver, aldrig

havde smagt det, som Lange nu nød, Va-

nilje-Chokolade. Lucullus havde heller ikke

nogensinde drukket Kaffe eller The. Hvad

Sukker var, vidste han ikke; han gjorde sin

Mad og Drikke sød ved Hjælp af Honning.

Ananas var ham en ukendt Frugt. Have-

jordbær, som er en Krydsning mellem et

sejgt, saftløst Bær fra Surinam og vort sæd-

vanlige vilde Jordbær, kendte han heller ikke

noget til. Appelsiner og Tomater var ham

ubekendte.

„Tror Du, han vidste, hvad Tyttebær,

røget Laks, Ryper, Rensdyrsteg, Arrak, Ma-

rasquino og Champagne vil sige?"

Da udbrød Lange ude af sig selv: „Ah-

renberg! Hvis Du yderligere siger, at Lucul-

lus, den stakkels Mand, ikke havde „Kar-

tofler", saa slaar jeg Dig ihjæl. Ser Du ikke,

hvor jeg lider, min Tunge tørrer ind, og
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Guhhio.

—
• — — Gubbio, ved Foden af Monte

Calvo, det, kan Du tro, er en fin By. Den

minder mig om en gammel og fornem Enke-

frue, som sidder alene, forladt og forglemt

paa sit fordums statelige, men forfaldne

Enkesæde. Hun ser med Øjne, der ikke mere

kan græde, ned fra Bjærgafsatsen udover de

øde Dale. Sorgen, ja endog Vemodet er for-

flygtiget; Stoicismen er alt, hvad Aarhun-

drederne har skænket hende. Men saa er

Byen ogsaa saa ældgammel, at Cicero og

Cæsar har været her. Den hed den Gang

Inguvium. Gubbio er endnu den Dag i Dag

befæstet. Efter at vi først var komne inden-

for den faldefærdige Mur og Port, blev vi

modtagne med en Slags stille Henrykkelse.

Vor Optræden var en Begivenhed. Værten

paa Hotellet betroede os , at siden Krigen

1859 var Byen bleven besøgt af seks Ikke-

Italienere, to Franskmænd og to Tyskere,

som havde været her for at studere de be-

rømte „tavole ingu vii", som opbevares paa

Raadhuset. I en anden Lokanda havde der

boet et Par tj'ske Rejsehaandbogs-Forfattere.

Alt var latterlig billigt i Gubbio, og det var

rigtignok heldigt, for vi var fattige. Krohn

havde fem Francs, jeg 4,50, Lange var læns.

I denne vanskelige Stilling telegraferede Krohn

til Perugia, hvor enhver af os havde Penge-

midler, og fik inden to Timer det Svar, at

vi mod Fremvisning af Telegrammet havde

Ret til at hæve Beløbet paa Postkontoret. Vi

jublede, men for tidligt. Posten og Post-

mesteren ejede kun 28 Lire. At opdrive 142

Lire blev i Almindelighed anset for umuligt,

for saa vidt ikke en vis Signor Federigo,

Byens anerkendte Krøsus, kunde bevæges til

at give Beløbet som Forskud. Vi søgte den

rige Mand i flere Timer, og det var mor-

somt, for en saadan Labyrint af Stræder og

brede Trapper, Smøger, Sækkegader og smaa

piazetter havde vi aldrig set og faar aldrig

mere at se. Dertil kom, at vi selv gjorde

Byens Indbyggere en stor Glæde ved gratis

at vise os ude i Timevis. Mænd, Kvinder

og Børn gik bagefter os og foran os som

ved Vagtparaden i Stockholm. Omsider kom

vi til den rige Mands Bolig; han fik Tele-

grammet og stod os bi. Foruden 142 Lire

gav han os det Raad ikke at fremvise og

ikke tale om Skatten, for Befolkningen var

nok skikkelig og hæderlig, men til Foligni

var Vejen ensom og lang. Rygtet kunde ile

os i Forvejen og overdrive Skatten; det var

derfor bedst at være forsigtig. Vi takkede

for Raadet og gik ud igen for at bese Byen.

Først Arkitekten Gattopones gamle, nu for-

ladte Raadhus paa Klippeafsatsen udenfor

Byens egentlige Murværk.

Lange, som oprindelig havde studeret Ar-

kitektur og indhøstet mangehaande Indsigter

i dette Fag, var henrykt over den gamle,

forladte, men temmelig vel bevarede Bygning.

Han sammenlignede den med Jyllands Kirker

i Granit og Kridtsten: „Aa, om vi havde et

eneste saadant Hus, et eneste i Norden!"

Man det havde vi jo ! Glimminge Hus

!

„Ja, men se paa disse Detailler i Rundbue-

stil og dette mesterlige Arbejde i huggen

Kalksten. Et eneste saadant Hus vilde give

os Holdning og Fasthed i hele vor Bygnings-

kunst I"

Til Scheggia.

12 Kilometer i fortsat Stigning

gennem et ensomt, fattigt, men smukt Land-

skab. Intetsteds fandtes, hvad vi kalder Skov,

men vældige Kastanier, Elme og først og

fremmest Eg stod i Grupper, hvor Bjærg-

grunden og Menneskenes Rovlyst ikke voldte

dem Hindringer. Underskoven dannedes af

lave, hassellignende Buske. Udover dem saa

vi fra vor højt beliggende og mangebugtede

Vej ned over smaa, vidunderlig smukke Dale

paa den højre Side af Vejen. Paa venstre

Haand havde vi Apeninernes takkede Bjærg-

sider. Scheggia var en lille tarvelig By, hvor

det næsten ikke var muligt at opdrive noget

spiseligt. Vi maatte slaa os til Taals med

en Slags klistersmagende Grød, Polenta, af
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flovt Kastaniemel, Løg og dertil det, som i

Indianerfortællingerne hed Pemmikan, haardt

tørret Faarekød. I Lokandaen, hvor der var

koldt, saa vi noget, som varmede os op,

Billeder af Carl XV, Oscar II og Christian IX.

Lange kaldte dem „de hellige tre Konger".

De hang her mellem den hellige Antonio

Abbate, som beskytter Kvæget, og den hel-

lige Antonio di Padeva, som beskytter mod

Tyve. Værnet af alle disse Patroner sov vi

trygt med vor Skat fra Gubbio. Paa Spørgs-

maalet om, hvorledes de nordiske Konger

var havnede hernede, fik vi til Svar, at en

Positivspiller, gift i Spezzia (Svezia), havde

sendt Billederne af Nordens Konger herned.

Sassoferrate.

Paa Vejen til Sassoferrate led vi uhyggeligt

af Kulde. Alle, endog den velnærede Lange,

maatte holde fast i Køretøjet og løbe efter

Vognen. Sassoferrate bestaar af to Samfund,

et i Dalen og et oppe paa en Klippe-

afsats.

Oppe i Kirken paa Klippeafsatsen gjorde

vi Bekendtskab med en aldeles usædvanlig

elegant og kundskabsrig Præst — Pisaner af

Fødsel. Som flammende Lokalpatriot stillede

han Toscana forrest i sit Fædreland. Det

var en rigtig Kirkefyrste. Saa vidt vi kunde

forstaa, var han bleven forvist hertil sin

Fædreneegns mest ensomme og østligste By.

Han gjorde os opmærksom paa, at den Bjærg-

ryg, som bærer Sassoferrate, er Vandskellet

mellem de Floder, som flyder til Adriater-

havet: Musone og Esino, og dem, som flyder

til det Etruskiske og det Thyrenske Hav:

Arno og Tiberen. Lige hertil strakte sig det

tidligere etruskiske Statsforbund, som geo-

grafisk omfattede Arno og Tiberen og deres

Bifloders Dale. For Romerne var Folket her

den italiske Kulturs Bærer, under Romerne

og i endnu højere Grad under Renæssancen

var denne etruskiske Stamme Kærnen i det

litterært (Dante) og kunstnerisk (Rafael og

Michelangelo) skabende Italien. Hele den

glimrende Kunstnerkoloni i Rom i Leo den

lOendes Tidsalder er etruskisk- perugiansk,

det vil sige toscansk. Den mod Rom og alt

romersk bitre Prælat ventede først en Let-

telse i Kirkens Strid med Kongemagten, naar

en Toscaner, en Etrusker, atter bar Petri

Nøgler i sin Haand*). Hvor lille det politiske

Italien, „Italia unita", i hvert Fald er! Pro-

vinsbeboeren staar lige saa uforstaaende over-

for Rom som tidligere overfor Florens og

Turin. Man anerkender Savoyens mange

Dyder, men Italienere er de ikke dér. Den

smukke, statelige og sprogkyndige Mand

havde øjensynligt truffet os i en for ham i

aandelig Henseende kritisk Periode. Han

trængte til os, trængte til nogen, for hvem

han kunde udøse sine Tanker og Idéer, som

ellers truede med at kvæle ham. I pragtfulde

Perioder paa fransk, tysk (han havde opholdt

sig i Bryssel) og italiensk oprullede han sine

Idéer om Religion og Politik. Den ideale

Magt (Paven), ikke den realistiske Magt

(Kongen), skulde herske i Tidernes Fuldbyr-

delse. Italien (underforstaaet Etrurien) skulde

lede Folkenes Skæbne; Kejsere, Præsidenter

og Konger skulde være de forskellige Lands-

deles Præfekter.

Da jeg sagde til mine Rejseledsagere om

denne Prælat, at han saavel fysisk som psy-

kisk var det pragtfuldeste Brudstykke af

homo sapiens, jeg havde set, tilføjede Krohn

:

„Hvis han ikke faar Plads og Objekt for sin

Ærgerrighed og Magtlyst, vil han sprænges

som et Meteor — — —

"

— „eller blive gal", svarede Lange, „og

Gud ved, om han ikke er det allerede."

Den vakre Præst hjalp os ivrig med An-

skaffelsen af vort daglige Brød, saa vi nu

for første Gang, efter at vi havde forladt

Florens, fik et ordentligt Maaltid Mad. Mid-

dagen var frugal, sammensat efter kendt,

*) Pius IX var født Greve Mastai Ferretti fra Si-

nigaglia, hvad c

for Lov og Ret"
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klassisk Spiseseddel, thi foruden godt Brød

fik vi

„Fjeldskov græssende Geders Mælk,

og Vin og det, som den flittige

fuldvingede Bi havde samlei

af duftende Blomsterkalke."

Pcrucri(i ocr Ciita della Pieve.

Fra Assisi til Perugia, hvor vi traf Fami-

lien Walter Runeberg. Besungen, beskreven

og kendt som den er, forlader jeg denne

herlige By og noterer, at vi dels rejste med

Vogn, dels gik til Fods til Citta del Pieve,

det egentlige Maal for Langes Rejse. Paa

Vejen opstod der en ivrig og hed Disput

mellem Krohn og Lange. Den første mødte

undertiden frem med filosofiske Grublerier.

Nu ytrede han den djærve Paastand, at Børn

ikke behøvede at vise Taknemmelighed mod

deres Forældre. Krohn var ugift. Lange gift

og Familiefader. Krohn gik ud fra den Paa-

stand, at Børn ikke havde forlangt at komme

til Verden: de var et Resultat af Forældrenes

Lidenskaber. At pleje, elske og forsørge

dem var kun Pligt. Sine Ytringer forsvarede

han med en Haardnakkethed og Slagfærdig-

hed, som var en bedre Sag værdig. Lange

besvarede hans Paastande ved, hvad Dan-

skerne kalder „drille" Folk, noget, som irri-

terede Krohn og drev ham til Paradoxer.

Lange tvang ham rolig fra den ene Position

til den anden og fastslog til sidst som Axiom,

at Forældrekærligheden er en Xaturdrift,

som, forædlet gennem Dannelse og Kundska-

ber, forøgedes saaledes, at et Overskud af

denne medfødte Tilbøjelighed bliver Indivi-

dets selvstændige Vinding i Livet; at Tak-

nemmeligheden lige overfor Forældrene ikke

strengt taget er fornøden for selve disse For-

ældre, men er en uvilkaarlig Nødvendighed

for Børnene selv; den binder Generationerne

til hverandre, forøger Menneskehedens Solida-

ritetsfølelse og mildner det haarde egoistiske

Menneskejeg, hvorved Børnene selv vinder et

etisk Overskud til at tage med i Livet.

Chisi.

— — — I det ældgamle Chisi, den af

min fordums Lærer Jacob Leistenius saa dra-

matisk besungne Kong Porsennas Residens,

var vi med til Aabningen af et etruskisk

Gravkammer, det vil sige Bønderne var stødt

paa det, havde aabnet det og indberettet om

Sagen til Rom. En direttore generale eller

profettore var kommen for at undersøge Gra-

ven, og vi fik Lov til at følge med.

I en Grav saa vi en Tegning af den floren-

tinske Lilje, samme heraldiske Lilje som

under Navn af den franske har været Bour-

bonnernes Vaaben lige siden Ludvig den

helliges Tid, og som gaar igen i Florens og

Åbos Vaaben. Det mærkværdige er, at denne

Lilje, som rimeligvis er bleven tegnet, længe

førend Rom anlagdes, var gengivet med en

Finhed i Omridsene, som vore Dages Guld-

smede ikke gør bedre. Naar man tænker

paa dette ene lille Ornaments Historie, da

forstaar man den svimlende Forskel mellem

den nordiske og den italienske Kunsts Kul-

tur. Det er denne ældgamle Kultur, som

skænker disse uvidende Italienere et Forspring

fremfor vore Folkehøjskoleuddannede Bønder

og os Herremænd fra Norden. Deres gamle

Kultur skænker dem en mærkværdig Ævne

til hurtigt gennem Intuition at sætte sig ind

i Forholdene, hvor vi vilde trække det korte-

ste Straa. De har en Sans for og en Ævne

til at nyde Livets Skønhed og dets Glæder,

som hos os først træder frem ved topmaalte

Fade og fyldte Pokaler. Og til syvende og

sidst — de er naive nok til at vove at vise

deres Glæde, deres Følelser.

I Chisi fandt Lange et uventet rigt Felt

for sine Studier i Fortidsfolkenes Kunsthistorie,

Han laa, saa lang som Dagen var, med Næsen

over Grave og Malerier, medens Krohn og

jeg besøgte en italiensk Godsejer, som havde

været i Amerika og nu kæmpede med sine

Bønder om Forbedringer i Jordbruget. Det

var yderst interessant, men hører ikke her-

hen. Jeg købte to smukke etruskiske Urner,
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Den ene pryder endnu mit Hjem, den anden

fik Lange.

Siena.

I Siena viste Krohn, som ofte havde be-

søgt Byen, os Gulvet i Domkirken, som er

aldeles enestaaende i Kunstens Historie med

Hensyn til Arbejdets Teknik. Graa Marmor

i store Stykker, indfattet i hvidt Marmor og

kontureret som Figurerne i St. Henriks Sarko-

fag med dybe, med sort Masse fyldte Ridser.

Billederne, udførte af Duccio, var af stor

kunstnerisk Pladsvirkning. De gengav Pro-

feter, Helgener og Sybiller osv., men samtidig

hentydede de til Sienas Historie. Krohn, hvis

kunskabstørstende Aand havde bevirket, at

han allerede havde anvendt mange af sine

Ungdomsaar paa frie Studier, havde i længere

Tid syslet med dette mærkværdige Arbejde.

Han var paa dette Tidspunkt en af de faa,

som forstod disse vanskeligt udtydede, sym-

bolske Billeder, og udtalte det Ønske, at den

italienske Stat vilde stille 10,000 Lirer til

hans Raadighed, for at han kunde blive sat

i Stand til at udgive Afbildninger og Beskri-

velser af dette enestaaende Kunstværk. Hvor-

vidt han traf Foranstaltninger til Virkelig-

gørelse af sin Hensigt, ved jeg ikke. Men

det var i højeste Grad interessant at høre

ham udvikle, hvad han vidste om Duccios

Værk.

I Siena splittedes vort Lag. Den sidste

Aften samledes vi omkring et Par Flasker

Chianti. I pompøse akademiske Former

fremførte Krohn og jeg en Tak til Lange

for et uforglemmeligt, fornøjeligt og lærerigt

Samvær og overrakte som Erindringsgave en

af de i Chisi indkøbte, tykmavede Urner.

Lange som aldrig spolerede en god Ting,

takkede i en fin, varm, lystig og spirituel

Tale for Gaven. Talen var i Virkeligheden

ikke til at gengive, men Indholdet var om-

trent følgende

:

Jeg forstaar saa godt denne Gave og Ga-

vens Symbolik; som Duccios Gulv sigter

den vidt. Krukken er blond og lys som jeg

selv, tyk og rund som jeg selv. Den har

kun et Øre medens jeg har to, men da jeg

slet ikke hører paa det ene og kun lidt paa

det andet, saa kan det komme ud paa det

samme. Krukken, omgivet af Billeder, hele

Livets Saga, bærer sin Visdom udenpaa sin

Bug, jeg, som er en beskeden Mand, bærer

min Visdom indeni mit Hoved, men begges

Filosofi naar præcis lige vidt, nemlig, at

Livet er et Laan og Døden en Vished. Saa

har vi, denne tretusendaarige Krukke og jeg,

naaet nøjagtigt til det samme Maal, lige langt

i Visdom og Naade for Herren. Om Kruk-

ken, som de lærde siger, en Gang har været

fuld af Taarer, saa er jeg nu fuld af Chianti.

Taarerne er bleven suget op af det porøse

Stof, saaledes vil det ogsaa gaa med min

Chianti. Har Krukken derimod været fuld

af de dødes Ben, saa er Ligheden lige slaa-

ende, for netop herfor beskylder mine „Bag-

vaskere" ved Akademiet mig, osv.

Da alt dette blev sagt paa dansk, et Sprog,

der er som skabt for den finere Komik, saa

kan jeg forsikre, at den lille Tale, fuld af

Hentydninger til Rejsens smaa Æventyr, var

gnistrende morsom og næsten fik os til at

tabe Vejret af Latter.

Vort sidste Symposion viedes Albert Thor-

valdsen. Ved Siden af den moderne franske

Skulptur, repræsenteret af Houssin , Dubois

,

Mercié, Desca, Dalon og flere havde Thor-

valdsens Værker forekommet mig saa flove,

blodløse og uden Nationalitetspræg, at jeg i

mit Indre var kommen til den hemmelige

Overbevisning, at det var noget kedeligt noget.

Nu i Afskedens Øjeblik løb Hjærtet over,

og jeg bekendte min Tro. Baade Lange og

Krohn hilste mig velkommen i deres Lejr.

De var i den ærkepatriotiske Lejr i Køben-

havn blevne behandlede ilde, for de var om-

trent ligesaa kætterske som jeg i Spørgsmaa-

let om de thorvaldsen'ske Værker. Ogsaa

Mennesket Thorvaldsen, som jeg aldrig havde

tænkt paa, kom paa Tale under disse Dis-
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kussioner og blev en Kunstner, „som hellere,

end han overlod en eneste Bestilling til andre,

skabte Martyrer af sine Elever", en Pragt-

plante, som tog Sol, Lys og Livets Safter

fra alle andre Planter, der voxede rundt om-

kring ham. Skarpere i sin Kritik end Lange

var dog Krohn. Samtalen om Thorvaldsen

endte for Langes Vedkommende med et:

„Hils Estlander, som jeg ikke kender, og

sig ham, at vi Danske, efter at have for-

gudet Thorvaldsen, letfærdigt har forringet

hans Betydning, ja næsten forhaanet hans

Kunst. I Estlanders Karakteristik af Thor-

valdsens Værker har jeg imidlertid for første

(jang fundet en, af en vis „kølig" Enthu-

siasme baaret Værdsættelse af Manden og

hans Værker, som i al sin Korthed er fyl-

destgørende og forøvrigt paa en Prik gen-

giver min egen Tanke om den nævnte Kunstner.

"

Lange, Krohn og jeg var udgaaede fra et

ensartet Samfundslag, vi var alle tre Lærer-

børn. Krohns Fader var Medaillegravør og

Lærer. Langes Fader havde været Rektor

og Lærer i Latin. I vore Hjem var de to

Revolutionsaar 1830 og 1848 den Motor,

som havde sat vore Fædres politiske Liden-

skaber i Bevægelse, og hvis Facit gav dem

den Grund, hvorpaa de politiske Anskuelser

i Hjemmet var byggede. Skandinavismen

hyldedes i alle tre Hjem, og vi, deres yngste

Ætlinge, misbilligede alle den svenske Tvivl-

raadighed, som 1863 lod Danmark i Stikken.

Man vil saaledes kunne forstaa, at vi tre

var et Brudstykke af samme Klippe, tre

Floder med samme Kildespring og samme

Maal. At i-'en aandelige Kapacitet hos

Lange var vor langt overlegen, havde intet

at betyde, des friere kunde han udbrede sig,

des stærkere var den Resonans, han havde.

Vi var taknemmelige Tilhørere — det vilde

forøvrigt enhver som helst have været —
for en mere lystig, morsommere, mere aand-

fuld Personlighed og Rejsekammerat vilde

ganske sikkert ikke have været til at finde

blandt alle hans samtidige ved Nordens Uni-

versiteter. Behøver jeg at tilføje : Lange,

ligesom vi andre, afskyede den tvetydige

Spøg.

Det knitrede, nej, det gjorde det ikke,

men det blinkede og lyste omkring ham af

denne specielt danske Vittighed, som enhver,

der er kommen i Berøring med „dannede"

Danskere, tilstrækkelig har lagt Mærke til.

Men saa var han jo ogsaa en Søstersøn af

Paludan-Muller og havde, som han selv

sagde, „ordentlig fordybet sig i Adam Homo

i sin Ungdom".

Om sin Morbroder fortalte han, at denne

var det mest aristokratisk anlagte Menneske,

han havde set, dette baade i religiøs og

politisk Henseende, en rigtig abbé marquis.

„Og jeg haaber. Du tydelig har set, at

dette er gaaet i Arv til mig ; saa Du, hvor

siiiiikf jeg spiste ved Hertugen af Carignans

Bord; hvor pant jeg optraadte i Palazzo

Pittis Sale; mærkede Du, hvor nobelt jeg

drak min Sorbet i Bobolis Haver; hørte

Du, hvor chevakresk jeg svarede Prinsen af

Colonna, da han spurgte mig, hvem der var

Danmarks største Kunstner, da Meldahl stod

lige ved Siden af! Hvaba? Jeg tror til-

visse, at min elskede Morbro'r Markis Palu-

dan vilde have været tilfreds med mig.

Hvad tror Du?"

Det maa endnu tilføjes, at han var en

fast, besindig og oplyst Højremand, som vel

vidste, at der ikke findes nogen Grundlov,

som beskytter Friheden mod den nationale

Suverænitets Overgreb. Den demokratiske

Despotisme har i Teorien slet ingen Grænser.

En af Grækenlands store Digtere sang om
Athen: „hvor det herlige Demos regerer" (!).

Det var dette herlige Demos, som dømte

Sokrates til Døden, som landsforviste The-

mistokles og Aristides, rettede sig efter Gar-

veren Kreon osv., og som i vore Dage er i

Færd med at fordrive sin anden moderne

Konge.
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Jeg har sagt det tidligere og maa sige

det endnu en Gang : af al Despotisme er

Demokratiets den mest uudholdelige.

Nye Teorier, nye Kunstanskuelser virker,

ligesom de religiøse, med en puritansk Streng-

hed og en pinagtig Smaalighed — et eller

andet Steds har jeg læst den rigtige Ytring:

„Jeg holder mere af rusten Intolerance end

af en nyslebet kristelig Kærlighed".

Lange var en af de første i Danmark,

som blev omvendt til Realismen i Kunsten.

Han beundrede den nyeste franske Skole,

men med hele den dannede lærdes — der

tindes ogsaa lærde Fæhoveder — Blik be-

dømte han sit Lands gamle Kunst, be-

undrede Prærafaeliterne, forstod den Eyck'ske

Skole i Flandern. Til Trods for sin Iver

for det nye saa han med Kærlighed paa

Udviklingens Gang i det hele. I Kjøben-

havn var han den eneste, som i lange Tider

kunde holde Vægtskaalen i Ligevægt mellem

Brandesianerne og Akademiet. Og ikke en

Gang han kunde det i Længden. Den Dag

kom, da han selv faldt i Striden, maatte

forlade sin Plads som Sekretær ved Akade-

miet, fordi han ikke i tykt og tyndt havde

villet gaa sammen med den gamle Skole.

Man angav hans Tunghørighed som Grund

og tvang ham til at tage sin Afsked. Han

gjorde det med Sorg i Sinde.

Fra de Meddelelser om Lange, hvormed

Georg Brandes (med hvem han kom godt

overens i alt undtagen i Politik) indleder

Langes udvalgte Skrifter, vilde jeg kunne

hente mange fornøjelige og interessante

Smaatræk til Belysning af min Vens Per-

sonlighed, men jeg maa holde mig strengt

indenfor den af mig valgte Ramme, ellers

falder det hele fra hinanden. Jeg har endnu

tilbage at nævne, at Lange og jeg efter den

umbriske Rejse traf hinanden en Gang i

Stockholm, en Gang i Paris og en Gang i

]?ryssel, samt ofte og i lange Perioder i

Kjøbenhavn, særlig i Sommeren 1888. Han

var da bleven meget gammel, havde øjen-

synlig mange Bekymringer, hørte endnu

daarligere end før. Men naar vi stod foran

de franske Kunstværker paa Udstillingen,

naar vi mindedes vore Oplevelser i Um-

brien , Michelangelos og Prærafaeliternes

Værker eller mødtes paa en af de store

Fester, hvor han altid var min Nabo, da

var han atter det samme fine, spirituelle,

herlige og dybe Menneske, han før havde

været.

Lange udviklede ved flere Lejligheder for

os Grundlinjerne i sin store Idé, Frontalitets-

loven, „som de forbistrede Tyskere ikke vilde

anerkende (paa dette Tidspunkt), for den var

ikke udklækket i Berlin, Gu' bevars! Havde

det været den første, den bedste lille tyske

Privatdocent, saa havde det været en anden

Sag." I denne Sammenhæng og til Bekræf-

telse af Langes Paastand maa det nævnes,

hvor længe Oscar Montelius maatte arbejde,

inden hans arkæologiske System brød gen-

nem den tyske Selvtilfredsheds Mure. I stør-

ste Korthed kan Langes Frontalitetslov sam-

menfattes paa følgende Maade:

Han spurgte sig selv, hvorfor Indere,

Ægyptere, Assyrer, Babyloner, Azteker og

de tidligere Grækere og Etruskere altid tegner,

modellerer, udskærer deres Menneskefigurer i

ensartet Stilling, hvad Menneskets Krop an-

gaar. Medens de allerede tidligt i Dyrebille-

der driver den virkelighedstro Efterligning af

Dyrenes Bevægelser saa langt, som man

overhovedet kan komme, bliver derimod det

Mennesket gengivende Reliefbillede, ja ogsaa

Statuen bundet ved et vist Skema, en Teori.

Paa Spørgsmaalet giver han følgende Svar:

Hvad vil disse Kunstnere hos Verdens

ældste Folk fremstille? Jo, Guder, overmen-

neskelige Væsner, Menneskenes Velgørere og
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vidt berømte Konger o. s v. Følelsen af Ær-

bødighed, af Beskedenhed, af Højagtelse til-

lader den ikke at give disse Efterligninger

den Bevægelsesfrihed , Hverdagsmennesket

har besiddet og haft Ret til. Værdig-

heden maa bevares. Værdigheden kræver

Stilhed, absolut Fraværelse af Uro og

Geskæftighed. I billedlig Forklædning blev

Resultatet, at for Kunstværker fra disse

Tider og disse Folk skabes der et Schema

for Figurfremstillingen. Schemaet er i Følge

Lange dette : Hvis man fører et Plan gennem

Næsen, Xakkegruben, Rs'^graden og Navlen,

saa deles Kroppen i to lige Halvdele. I de

nu omtalte Folks Billeder kan Kunstneren

lade Arme og Ben faa forskellige Stillinger,

kan lade Kroppen bøjes frem eller tilbage,

men Planet bliver stadig lige uforanderligt,

det bøjes eller drejes ikke. Det vil sige: en

modelleret Figur fra denne Periode vender

aldrig Kroppen, drejer aldrig Hovedet.

Er Loven rigtig, saa kan man paa den

anden Side af en Figur, udført efter disse

Bestemmelser, slutte sig til det Tidsrums

aandelige Fysiognomi, som har set Kunst-

værket blive til. Den skematiske Kunst døer

bort, naar Troslivet forvanskes, Ærefrygts-

følelsen formindskes, de aristokratiske Insti-

tutioner blegner, naar det „herlige Demos

regerer" med sine Fordringer til Realisme og

Natursandhed. Realisme, det er Detaljer

og Tilfældigheder. Lange kom ikke til at

overleve sin smukke Idés hele Gennembrud,

men den var saa bestemt og klar inden hans

Død (1S96) i hans 1892 udkomne „Billed-

kunstens Fremstilling af Menneskeskikkelsen

i den ældste Periode indtil Højdepurfktet af

den græske Kunst", at den har fundet Elever

og Adepter i alle Lande. I Finland har jeg

ment at bemærke, at Professor I. I. Tikhanen

er en forstaaende og varm Tilhænger af

Julius Langes Teorier. Hvad Tyskerne an-

gaar, saa har de naturligvis tilranet sig den.

Da vi 1888 gensaa hinanden i Kjøben-

havn. var Lange bleven mere „Højre", end

han var i Italien. Chresten Poulsen Berg,

som paa dette Tidspunkt atter havde vist sin

bondeagtige Herskerlyst — ved at danne

endnu et Venstreparti: „det rene Venstre",

hvis Allah og Profet han selv (naturligvis)

var — forekom ham endnu mere modbyde-

lig end for tretten Aar siden. Hos Venstre

sporede han kun „Lugten af Bergfisk og

Tran (Berg og J. A. Hansen) blandet med

Holstein-Ledreborgsk Patchouli". Lange var

kongeligsindet. Han holdt paa arvelig Konge-

magt. „Hvad har Franskmændene naaet med

deres Valg af Statsmagtens øverste Repræ-

sentanter ? Med Undtagelse af Thiers har de

kun faaet Nuller frem. Og saaledes vil det

altid gaa. Ingen giver en stærk Personlighed

sin Stemme, den er ubelejlig; alle giver Op-

portunister deres Stemmer". Han holdt med

mig (ligeoverfor Krohn) paa en stærk Konge-

magt med Myndighed, i det mindste lige saa

vidtstrakt som Præsidentens i Nord-Amerika

eller Borgmesterens i New-York, thi navnlig

den første er langt mægtigere end Nordens

konstitutionelle Konger. Med en Konstitution

som den norske, hvor Kongen kun er den,

som iværksætter Parlamentets Vilje, maa det

uvilkaarlig gaa, som det er gaaet; de vilje-

stærke, dygtige Konger vil blive trætte.

I Langes sidste Leveaar fik jeg Hilsener

fra ham gennem P. Krohn og G. Upmark.

Han bevarede vor umbriske Rejse i venlig

Erindring. At jeg har gjort det samme, viser

disse Sider. Det har været mig kært at sole

mig i Mindet om hans aandfulde Tale, hans

Vittighed, hans faste, helstøbte Personlighed

og hans store Navn.

^<?iC
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TRIPOLIS
Af Dr. phil. R. Besthorn.

DE Troendes Behersker, Kalifen i Kon-

stantinopel og Mahmud Shevkets

vaabenmægtige Ung-Tyrki, der har sat

sig den store Opgave , at hævde det

tyrkiske Riges Integritet, har i Oktober

1911, lige som i Oktober 1908, mistet

en stor Provins til de Vantro. Italienerne

har begyndt Erobringen af Tripolis, og

der hersker ingen Tvivl om, at de vil

gennemføre Erobringen af Sultanens

sidste Besiddelser i Afrika, Vilajetet Tri-

polis med tilhørende Barka, det gamle

Kyrenaika, og de italienske Legioner

vil vel ogsaa, ligesom ved vor Æras Be-

gyndelse de romerske Legioner, om end

maaske ikke i en nær Fremtid, tiltræde

Marschen gennem ørkenen og dens Oaser

til Fessan.

Digteren d'Annunzio har paa Forhaand

besunget de nyromerske Bedrifter i ele-

gante Terziner ; han har givet sit Digt,

der tæller 53 Strofer, Titelen „La canzone

d'oltre mare" og offenliggjort den i

„Corriere della Sera". Digterens Frem-

tidssyner er storartede: „Italia! Udfold

nu Din Fane, syng atter for os Canzonen

fra Havet — Du kender den — og udfold

Din Kraft. Og naar Du hæver Dig i

høj Flugt over Havet med Blod og Ild,

gjalder viden om Dit Raab: „Til Søslag!"

og Havene skælver."

Saa galt er det nu dog ikke endnu,

og om man end af Erfaring veed, at

Digtere kan tilgive sig selv meget,

maa man for d'Annunzios Aandstil-

stands Skyld haabe, at han efter den

italiensk-tyrkiske „Operettekrigs", „den

stille Krigs" Begyndelse ikke just læser

sin Canzone med særlig Begejstring. Man
maa dog indrømme, at Digterens Fan-

tasibilleder næsten er blevet overbudte

af hans journalistiske Landsmænds Prosa-
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Præstationer, og at „La Nave"s Digter

ikke ilde har tolket de Stemninger, som
beherskede hans Landsmænd i det øje-

blik, da Italiens Drømme om at blive en

nordafrikansk Magt endelig begyndte at

gaa i Opfyldelse. Saa stor var den ita-

lienske Begejstring, at Digterens Lands-

mænd glemte, at Virkeligheden ikke just

svarede til deres shønnesie nordafri-

kanske Drømme.

Italienerne havde hengivet sig til histori-

ske Drømme om atter, lige som de romer-

ske Verdensbeherskere, at blive Herrer

over Nordafrika — hvor jo ogsaa Siciliens

normanniske Beherskere , om end for

kort Tid, havde plantet deres sejrrige

Banner— længe før Italien ophørte at være

et geografisk Begreb. „Nordafrika",

sagde Mazzini i Aaret 1838, „bør tilhøre

Italien". Da Kongeriget Italien var blevet

skabt ved sine Diplomaters Geni og

Held, der maatte bøde paa de italienske

Generalers og Admiralers Nederlag, blev

Atraaen stærkere og stærkere. En Ita-

liener — han hed Fregoso — erklærede

uden Omsvøb : „Ægypten, Tripolis, Tunis-

og Algier er Italiens naturlige Kolonier".

Men ak! Algier tilhørte Frankrig,

Englænderne lagde Beslag paa Ægypten,

og i Aaret 1881 bemægtigede den

franske Republik sig ogsaa Tunis, der

i Virkeligheden var den nordafrikan-

ske Koloni, som Italien hedest atraaede

og mest trængte til — fra Sicilien kan

Catos Efterkommere skimte det gamle

Carthagos Kyster. Italien vaagnede af

sine Drømme i stærke Krampetrækninger,

og dets Opvaagnen satte dj^be Spor i

vor Tids Storpolitik; Italien bønfaldt om
at faa Plads ved sin gamle, sin fødte

Fjende, det habsburgske Monarkis Side i

Alliancen med det nytyske Rige, og Bis-
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marck opfyldte, om end med store Be-

tænkeligheder, Italiens Bønner. Den

preussiske Junker nærede ikke stor Tillid

til den skønne Italias Venskab, og hans

tredie Efterfølger maatte, da han søgte

at undskylde hendes „Extrature", sande,

at Bismarck havde havt Ret.

Hr. V. Bulow havde dog gode Grunde

til at søge at undskylde Italiens Extra-

ture; det var endog hans moralske

Pligt. Triplealliancen havde ikke opfyldt

de Forhaabninger, hvormed Italien til-

traadte Centralmagternes Forbund. Bis-

marck vilde gerne drage Italien bort fra

Frankrig, men han vilde ogsaa bortlede

Frankrigs Opmærksomhed fra Vogeser-

grænsen ved at begunstige dets stor-

slaaede afrikanske Kolonipolitik. Wil-

helm II vandrede, om end ikke med

ubøjelig Konsekvens, i den Henseende

ad Bismarcks Veje.

Allerede da de franske Finansmænd

lagde deres tunge, med romerske Byg-

herre-Vexler fyldte Haand paa Crispis

Italien, begyndte Italienerne atter at

mindes 1859. Italias søsterlige Følelser

for Gallia blev mere og mere levende,

jo mere tydeligt det blev, at Italien, hvis

abessinske Forhaabninger var blevet til-

intetgjorte ved Adua, ikke ved Triple-

alliancens, men kun ved Frankrigs Hjælp

kunde haabe at faa den sidste Rest al

det muhammedansk-nordafrikanske Bytte,

Tripolis. Disse søsterlige Følelser voxede,

da Frankrig og England efter Fachoda-

Æraens Ophør begyndte at dele det saa-

kaldte tripolitanske „Hinterland" — et

af de ikke faa moderne internationale

diplomatiske Udtryk, der skyldes den

Bismarckske Hegemoni-Tid.

En særlig værdifuld Besiddelse er Tri-

polis med Tilbehør næppe. Der var en

Tid, da det klassiske .,Trebyland" —
saaledes kaldet efter de tre store Byer

Oea (nu Tripolis), Leptis Magna og

Sabrata — og navnlig Kyrenalka var frugt-

bare Lande, endog et af Roms „Korn-

kamre". Men ørkenen havde faaet Over-

haand over Oaserne ved de mange
haarde politiske Storme, der var faret

hen ogsaa over denne Del af Nordafrika,^

og navnlig havde de arabiske Erobrere,

der dog ellers udmærkede sig netop ved

deres i Bagdad-Landene udviklede Van-

dingskultur, lagt den afgørende Grund

til Tripolis' Forfald ved at omhugge
Skovene for at skaffe Græsgange.

Tripolis blev atter og atter hjemsøgt

af Erobrere, det Sørøverrige, som Dragust

i 1551 stiftede under tyrkisk Overherre-

dømme, var visselig ikke nogen Kultur-

stat, og Tilstanden blev endnu værre, da

Tyrkerne i Aaret 1835 fordrev Kara-

manli-Dynastiet, og Tripolis og Barka

blev tyrkiske Provinser — i Aaret 1842

sendte den tyrkiske General Askar Ali

Pacha Hovedet af Fessans sidste Hersker

til Konstantinopel.

Intet Steds har det tyrkiske Pacha-

Misregimente sat dybere Spor end i

Tripolis.

Landet var fattigt, og det blev fr^'g-

teligt udsuget. Det tr3'kkende tyrkiske

Beskatningssystem — skrev Gerhard

Rohlfs i 1894 — har medført, at der i

Løbet af faa Aar er blevet fældet 15,631

Palmer og Frugttræer af deres Ejere,,

fordi Afgifterne var højere end Udbyttet,

og at 14,656 Landejendomme er blevet

fratagne Ejerne paa Grund af, at de ikke

har kunnet betale deres Skatter, Kvæg-

bestanden er samtidig blevet formindsket

med 11,8C)0 Stykker — men Forbrydel-

serne er tiltagne i en frygtelig Grad.

Under Abdul Hamids Regimente blev

Tilstanden stadigt værre. Tripolis blev

ben^'ttet som et Forvisningssted for mis-

tænkte tyrkiske Embedsmænd, navnlig

Officerer, og selv de tyrkiske Embeds-

mænd, der ikke af den Grund blev
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sendte til Tripolis, befandt sig ingenlunde

vel der. De Indfødte — baade Berberne,

Araberne, Maurerne, Jøderne og Negrene

— hadede de overmodige og haarde

tyrkiske Herrer, og de tyrkiske Embeds-

mænd, Officerer og Soldater — andre

Tyrker findes der ikke i Tripolis —
gengældte dette Had. Det tyrkiske Herre-

dømme fremmede kun Kafélivet i Hoved-

staden. Byen Tripolis er i Forhold til

sin Befolkning — 25—30,000 Mennesker

— den kaférigeste By i Verden; de tyr-

kiske Officerer kunde sikrest træffes i

Tripolis' Kaféer.

Under det ungtyrkiske Regimente var

der begyndt at indtræde bedre Forhold.

Mange af de ungtyrkiske Embedsmænd
og Officerer havde levet i Forvisning i

Tripolis, og de var kommet i et bedre

Forhold til Befolkningen, end de gamle

Pachaer og deres Folk. Men Ungtyr-

kernes Regimente har været for kort-

varigt til at sætte dybere Spor i de tri-

politanske Forhold.

De Lærde er ikke ganske enige om
de økonomiske Muligheder, som Tripolis

frembyder. De fleste skildrer Landet som
en stor ørken med faa Oaser, der kun

giver og kun kan give tarveligt Udbytte.

Andre lægger Hovedvægten paa Billedet

af „Ørkenen, der ligner et Pantherskind"

paa Grund af de mange Oaser, som de

tillægger stor Frugtbarhed. Optimisterne

mener, at man ved at indføre det gamle

kunstige Vandingssystem vilde kunne

opnaa store Resultater.

Sikkert er det, at Tripolis nu er et

fattigt og ufrugtbart Land og væsentlig

lever af Karavanehandelen. Det er Tri-

polis' Kystformation m.ed de dybt ind-

skærende Bugter, der hidtil har reddet

Landet og dettes Hovedstad fra fuld-

stændig økonomisk Undergang. Afstan-

den fra de tæt befolkede Tshadsø-Lande

til Tripolis er omtrent 400 Kilometer

kortere, end Vejen fra Tunis til Algier,

og der findes paa denne Vej eller rettere

disse Veje — hvis man her overhovedet

kan bruge dette Udtryk — Rækker af

Oaser. Det var da kun naturligt, at

Karavanerne fulgte disse Veje til Tri-

polis; den vestlige Hoved-Karavanevej

gaar over Oaserne Agaden, Bilma og

Tummo og videre over Byen Mursuk

(Fessans Hovedstad) til Tripolis; den

østlige, mindre benyttede Vej gaar over

Kufra-Oasen til Hovedstaden i Barka,

Benghasi. Byen Tripolis (Araberne og

Tyrkerne kalder den Tarabulus el Gharb,

det vestlige Tripolis i Modsætning til

den syriske By Tripolis) blev paa den

Maade Hovedudførselsbyen for Central-

afrikas Produkter, og herfra forsynedes

Sudanlandene med europæiske Industri-

artikler. Tripolis er endnu en betydelig,

i flere Henseender enestaaende Handels-

plads, Men ogsaa denne sidste tripolitanske

Velstandskilde truedes med Undergang

dels ved de nye Handelsveje, som Eng-

lænderne med Held søger at bane for

Mellemafrikas Produkter gennem Nigerien,

dels ved den fransk-engelske Beklip-

ning af Tripolis' „Hinterland". Alle-

rede ved London-Overenskomsten af 5.

August 1890 havde England anerkendt

den franske Interessesfære til en Linie

— lidt Syd for den 14. nordlige Bredde-

grad — fra Barrua ved Tsadsøen til

Say ved Nigerfloden. Ved den tysk-

fransk-engelske Overenskomst af 15.

Marts 1894 fik Frankrig Tsadsøens

Nord- og Øst-Kyst. Ved den fransk-

engelske Overenskomst af 21. Marts

1899 blev en Del af Sudan med Hoved-

karavanlinierne til Tripolis indlemmet i

den franske ..Indflydelsessfære".

Tripolis fik mindre og mindre Værdi,

men Italienerne maatte trøste sig med,

at Frankrig og Italien i det mindste

anerkendte, at Tripolis skulde tilfalde
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Italien, naar Tidens Fylde kom. Da

Frankrig forberedte sig til „sin fredelige

Erobring" af Marokko , fornyede det

disse Løfter til Italien, og der blev endog

den 1. November 1902 afsluttet en fransk-

italiensk Overenskomst, ved hvilken

Italien anerkendte Frankrigs „særlige

Interesser" i Marokko, og Frankrig til

Gengæld anerkendte Italiens „særlige

Interesser" i Tripolis. Denne Overens-

komst blev yderligere anerkendt ved

den fransk-engelske Overenskomst af 8.

April 1904, ved hvilken Frankrig overlod

Ægypten til England mod selv at faa

Krav paa Marokko. Til Gengæld støt-

tede Italien paa Algeciras-Konferencen

ikke sin „Allierede" Tyskland, men Tysk-

lands Modstander, Frankrig.

Italien havde faaet Englands og Frank-

rigs Samtykke til, at det maatte annek-

tere Tripolis — naar det selv kunde

erobre det. Men foreløbigt tilhørte Tri-

polis Tj^rkerne, og den nj'tyrkiske Æra
truede med at skabe et stærkt Tyrki,

som selv kunde forsvare Tripolis. Da
Franskmændene besatte Fes og indledede

Underhandlinger med Tyskland, blev

Italienerne grebne af alvorlig Frygt for,

at deres Drømme om et nordafrikansk

Rige for stedse skulde forblive Drømme.

Italienerne nærede stærk Mistanke om,

at Franskmændene, naar de først var

Herrer i Marokko, vilde tage ogsaa

Tripolis, og de italienske Drømmere

havde endog onde Drømme om et tysk

Tripolitanien, der skulde trøste de al-

tyske Kolonisværmere for Tabet af „det

tyske Mauritanien".

I denne Vaande besluttede Kong Vit-

torio Emanuele III og hans Raadgivere

at foretage et afgørende Skridt, og atter

var Skæbnen det, trods d'Annunzios Fan-

tasier, lidet sejrvante Italien gunstig.

Ung-Tyrkiet var svækket ved indre Stri-

digheder. Mahmud Shevket og hans Ge-

neralstab havde, som han selv senere

har indrømmet, udarbejdet Felttogsplaner

for alle mulige Tilfælde, netop med Und-

tagelse af Tripolis-Tilfældet, og skønt

Italiens tyske Allierede velvilligst, om end

ganske vist for gode Ord og god Be-

taling, havde overladt Tyrkiet to gamle

Krigsskibe, var den italienske Flaade

trods sin Mangel paa Dreadnoughter

sikker paa at kunne beherske Middel-

havet under en Krig med Tyrkiet. Og-

saa den storpolitiske Situation var gun-

stig for Italien; Italien kunde ifølge sine

Overenskomster stole paa Frankrigs og

Englands Neutralitet, og den italienske

Udenrigsminister, Marchese di San Giu-

liano, havde desuden lovet Frankrig at støtte

dets Planer om at overtage Protektoratet

over Marokko. Det kunde ganske vist

forudses, at Italiens Allierede. Tyskland

og østerrig-Ungarn, vilde rejse Vanske-

ligheder for et italiensk Angreb paa

Tyrkiet. Men Tyskland var bundet ved

Panther-Affæren, og Marchese di San

Giuliano kunde roligt gaa ud fra. at

„Sultanens Ven", Kejser Wilhelm under

disse Forhold for enhver Pris vilde und-

gaa at drive Italien over i „Tripleenten-

tens" Arme og derved udsætte sig for,

at de stærke Tilbøjeligheder, der viste

sig i Frankrig til en Opgørelse med
Tyskland, førte til en europæisk Krig.

Den tyske Kejser og hans Raadgivere

maatte regne med, at det tyske Rige

vilde blive isoleret og kunde komme
til at kæmpe alene mod en mægtig

Koalition.

Italien greb til. De italienske Stats-

mænd søgte først med det gode at faa

deres B3^lte: de foreslog Tyrkiet at

anerkende Italiens Protektorat over Tri-

polis under Former, hvorved Sultanens

Suverænitet blev bevaret, eventuelt ved

at forpagte Tripolis. Da den ungt\Tkiske

Regering — der i Bevidstheden om Tyr-
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kiets maritime Afmagt vistnok gerne

vilde, men af Hensyn til Folkestem-

ningen i Tyrkiet og sin Prestige som

Rigets Bevarer ikke turde opgive Sul-

tanens sidste Besiddelse i Nordafrika —
afslog Italiens mere eller mindre tydelige

Tilbud, besluttede den italienske Rege-

ring at bruge Magt. Forgæves advarede

den tyske Regering Italien ved at frem-

hæve, „at et italiensk Angreb paa Tyr-

kiet meget let kunde betyde Begyndel-

sen til en Likvidation af hele det euro-

pæiske Tyrkiet, hvorved Italien muligvis

vilde tabe noget (Udsigten til Albanien?),

der var vigtigere for det, end det, som

Italien kunde haabe at erhverve i Nord-

afrika". Den 27. September om Mor-

genen afsendte Marchese di San Giuli-

ano pr. Telegraf sit Ultimatum, som

den italienske Chargé d'affaires i Kon-

stantinopel — den nye italienske Ge-

sandt havde endnu ikke forladt Rom —
skulde overrække den tyrkiske Regering.

Marchesen meddelte Porten, at den

italienske Regering, „for at beskytte

sin Værdighed og sine Interesser", var

bestemt paa at skride til militær Besæt-

telse af Tripolis og Kyrenaika, og der-

for opfordrede den tyrkiske Regering til

.,at træffe saadanne Anordninger, at dette

Skridt ikke stødte paa Modstand hos de

tyrkiske Repræsentanter i Tripolis". „Det

kongelige Gesandtskab i Konstantinopel"

— saaledes lød Slutningen af det itali-

enske Ultimatum — „har faaet Ordre

til at forlange et afgørende Svar inden

24 Timer efter, at nærværende Akt-

stykke er blevet overrakt. I modsat

Fald ser den italienske Regering sig

nødsaget til at ufortøvet at træffe de til

Sikring af Besættelsen fornødne For-

holdsregler".

Den tyrkiske Regering tilbageholdt det

italienske Ultimatum-Telegram, der an-

kom til Konstantinopel den 27. Kl. l^'^

Eftermiddag, til den 28. om Morgenen,

for at Tyskland kunde faa Tid til at

mægle, og Kejser Wilhelm søgte ogsaa

at mægle. Selv efter at den italienske

Chargé d'affaires endelig den 28. Sep-

tember Kl. 2^/2 Eftermiddag havde over-

rakt Porten sin Regerings Ultimatum,

forsikrede den tyske Udenrigsminister

V. Kiderlen-Wiichters Organ „Lokal-An-

zeiger" i sit Aftennumer for den 28., at

Efterretningerne om et italiensk Ultima-

tum var „aldeles forhastede", og Wolffs

Bureau maatte tilbageholde Slutningen

af det italienske Ultimatum i flere Timer.

De tyske Gesandter i Rom og i Kon-

stantinopel — der aabenbart, lige som

deres Regeringer, var blevet overrump-

lede ved Begivenhedernes raske Udvik-

ling og i al Hast havde maattet afbryde

deres Ferierejser — udfoldede stor Virk-

somhed; men de tyske Regeringskredse

vaklede aabenbart mellem Frygten for

at miste Tyrkiets koncessionsrige Ven-

skab og Frygten for at sprænge Triple-

alliancen, og Kejser Wilhelm og hans

Udenrigsminister synes ikke at have

handlet efter samme Plan. Resultatet

blev, at den af Italien stillede Frist ud-

løb, uden at den tyske Mægling havde

ført til noget Resultat, og den 29. Sep-

tember om Eftermiddagen Kl. 3 indfandt

den italienske Chargé d'affaires sig atter

hos det tyrkiske Udenrigsministerium for

at meddele, at den italienske Regering

havde dekreteret „Krigstilstand" mellem

Italien og Tyrkiet.

Den italienske Regering havde selv-

følgeligt truffet alle Forberedelser til at

besætte Tripolis. Den havde mobiliseret

de nødvendige Flaadeafdelinger ogTroppe-

korps — for en Sikkerheds Skyld havde

den nok ogsaa samlet to Armékorps ved

den italiensk-østerrigske Grænse. Næppe

havde San Giuliano proklameret „Krigstil-

standen", før en italiensk Flaadeafdeling
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under Anførsel af Hertugen af Abruz-

zerne begav sig paa Jagt efter de tyr-

kiske Torpedobaade, der mentes at være

rede til at forsøge paa at forstyrre de

italienske Troppetransporter. Hertugen

fandt og ødelagde et Par af disse tyr-

kiske Krigsfartøjer og angreb paa sit

Togt ogsaa Prevesa. Den wienske Re-

gering protesterede mod, at Italien førte

Krig i de europæiske Farvande, men
Hertugen vendte først hjem, da han var

sikker paa, at hele den tyrkiske Flaade

havde søgt Ly under Dardanellerforterne.

Derefter stak den anden italienske Flaade-

afdeling i Søen for at sikre sig Tripolis.

Efter en kortvarig Kamp med de mid-

delalderlige t3'rkiske Forter besatte Itali-

enerne den 5. Oktober Tripolis, og der-

efter begyndte de italienske Transport-

skibe at overføre en forholdsvis betyde-

lig Hær til Tripolis.

Tyrkiet var som lamslaaet, og den

tyrkiske Regering vidste ingen anden

Udvej end at bede og atter bede Stor-

magterne, særlig Tyskland, om at mægle.

Forgæves erklærede tyske Blade, der

ærgrede sig over, at „den frygtelige

Tyrk" ikke selv kunde fremkalde en

Forandring i den for Tyskland ube-

kvemme Situation, at Tyrkerne ved

deres ynkelige Optræden mistede meget

af den Sympathi, som man havde næret

for dem i Tyskland. Tyrkiet følte sin

Afmagt, og selv Mahmud Shevket ind-

rømmede, at Tyrkiet var aldeles ude

af Stand til at forsvare Tripolis. Det

maa dog ogsaa indrømmes de tyrkiske

Statsmænd, at Tyskland selv bidrog til

at lamme Tyrkiets Modstandskraft ved

at protestere mod det paatænkte Dekret

om Italienernes Udvisning af Tyrkiet.

Tyrkiet søgte Fred, men Italien er-

klærede, at det nu efter Krigens Udbrud
kun kunde forhandle paa Basis af, at

Tyrkiet afstod Tripolis til Italien. Den
Betingelse kunde Said Pacha, der den

29. September havde overtaget Magten,

ikke akceptere, og han overlod Ansvaret

for Tyrkiets Beslutninger til Parlamentet,

der traadte sammen den 14. Oktober.

„Den ungtyrkiske Komité", der søgte at

genvinde Magten, tog Ordet tor „Krig

paa Kniven". Tiden vil vise, om den

kan og vil sætte sin Villie igennem.

Stort mere, end Tyrkiet allerede har

tabt, kan det ikke tabe ved en Fort-

sættelse af Krigen, og der viser sig Tegn
til, at „den stille Krig" i Tripolis kan

blive mere livlig, end det saa ud til i

Begyndelsen. De tyrkiske Tropper syntes

efter Rømningen af Tripolis at være i

fuld Opløsningstilstand, men Araberne og

Berberne, der i Begyndelsen syntes at

ville lade Tyrkerne i Slikken, har navn-

lig i Barka taget Offensiven mod de

italienske Erobrere. Hvis virkelig Se-

nussiernes Høvding har taget Ledelsen

af „den hellige Krig", kan den italienske

Generalstab vel faa Brug for alle de

80,0aj Mand, den holdt rede, da San

Giuliano dekreterede Krigstilstanden. Men
om det endelige Udfald af Kampen om
Tripolis kan der næppe være nogen

Tvivl.

I ethvert Tilfælde vil om ikke d'Annun-

zios Drømmebilleder, saa dog Italiener-

nes Drøm om et nordafrikansk Rige gaa

i Opfyldelse; Italien faar og beholder

Tripolis. Det er en verdenshistorisk Be-

givenhed, der tillige danner Afslutningen

paa Afrikas Deling mellem de europæ-

iske Magter. Det er ogsaa en storpoli-

tisk Begivenhed af allerførste Rang. Det

maatte gaa mærkeligt til, hvis den alle-

rede tidligere saa stærkt svækkede Triple-

alliance skulde overleve det Stød, som
den har faaet ved Italiens egenmægtige

Optræden som Tripolis' Erobrer.
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OPRØRSBEVÆGELSEN I KINA
Af Dr. phil. R. Besthorn.

DEX 20. September 1898 tog en ung

kinesisk Mandarin med Iltoget fra

Peking til Tientsin, lod sig sætte ud til

Barren ved Peiho og gik om Bord i en

engelsk Postdamper. „Jeg er Kejser

Kvang-Sy's Ven og Fortrolige, Kaiig-

Jii-Vci! Red mig!" Den engelske Kaptajn

behøvede ikke at vide mere; han forstod

straks Situationen, lettede øjeblikkeligt

Anker og prajede ved Vusing en engelsk

Kanonbaad. Ogsaa den engelske Marine-

kaptajn forstod Situationen. Han tog den

kinesiske Mandarin om Bord og gjorde

for alle Tilfældes Skyld klart Skib. Da
enhver Fare for en Forfølgelse af kine-

siske Orlogsskibe maatte anses for over-

staaet, blev Mandarinen sat om Bord i

Peninsula- and Oriental-Damperen „Bal-

laanral", der bragte ham til Hongkong.

Kejser Kvang-Sy's Ven og F'ortrolige,

den unge lærde Mandarin Kang-Ju-Vei,

var det kinesiske Reformpartis, de ung-

kinesiske Literaters Fører.

Reformbevægelsen i Kina begyndte

allerede for et halvt Aarhundrede siden.

Da Kejseren i Peking maatte bøje sig

for den lille fransk-engelske Hær og

maatte søge Hjælp hos Kineser-Gordon

for at dæmpe Taiping-Oprøret, der i

femten Aar havde hærget Jang-tze-Lan-

dene og truet det mantchuriske Dynasti

med Undergang, indsaa de ledende

Kredse i Peking, at det gamle Kina

trods sin Foragt for de hvide „Barbarer"

maatte søge at reformere sin Hær og

Flaade paa europæisk Vis. „Den store

Kineser", Li-Hung-Tschang, købte euro-

pæiske Skibe og Kanoner og anlagde

ved europæiske Ingeniørers Hjælp Forter,

men en evropæisk Hær— og tilmed kun

en lille Hær — blev først skabt af Vice-

kongen Jitan-Shi-Kai. Det var famlende

Forsøg, og Kineserne bukkede trods

deres uhyre Overlegenhed i Folketal

under for de smaa Japanesere. De „ung-

kinesiske Literater", der havde begyndt

at studere europæiske historiske Værker,

blev grebne af dyb Harme over deres

Lands Afmagt, og for første Gang lød

Ordet „Reformer!" gennem Kina. Den

unge Kejser Kvang-Sy's Lærer, selve Re-

formbevægelsens Fører, Kang-Ju-Vei lærte

Kejseren noget Engelsk og oversatte engel-

ske historiske Værker til Brug for Her-

skeren. Kejseren begyndte at gøre Skridt

til at gennemføre Reformer først og frem-

mest i Undervisningsvæsenet — og styrte

sin Formynderske og Tante, Enkehejser-

iuden Tsii-Hsi. Kejseren søgte Støtte hos

Juan-Shi-Kai, men han forraadte sin

Herskers Planer til Tsu-Hsi. Hun tog

atter Magten ; Kejseren fik netop lige Tid

til at advare sin Lærer. Enkekejserinden

belærte ved en knaldende ørefigen sin

Søstersøn om, at det var hende, der havde

Magten. Kejseren maatte i et Dekret „bede

Enkekejserinden om Undervisning i at

regere", og derefter blev han indespærret

paa „Paafugleøen" i Pekings Slotspark.

Det skyldes vistnok kun de europæiske

Gesandters Interesse for „Kejserens Hel-

bredstilstand", at han ikke allerede den

Gang blev myrdet.

Kvang-Sy og hans Lærer havde villet

efterligne „Peter den Store"; havde de

studeret og forstaaet hans Historie rigtigt,

vilde de have begyndt med at reformere

ikke Undervisningen, men Hæren.

„Det gamle Kina" havde sejret, men

Enkekejserindens Forsøg paa at fordrive

„de Fremmede" ved Hjælp af Bokser-

bevægelsen strandede og paadrog Dy-

nastiet nye haarde Ydmygelser. „Det

unge Kina" vedblev at studere Europæ-
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isk og agitere, og det begyndte atter at

faa Vind i Sejlene, da den japanesiske

og den russiske Hær leverede hinanden

Kæmpeslagene ved Mukden i selve det

kinesiske Dynastis Stamland — og da

Japanerne vandt Sejr. Foragten for Dy-

nastiet, der havde tilsat Korea og ikke

en Gang kunde værne om sine Forfæd-

res Grave, forenede sig med Følelsen af,

at Østens Racer kunde tage Kampen op

med en evropæisk Militær-Stormagt. De

unge kinesiske Studenter drog til Tokio

for at studere dette nye Vidunderlands

Forhold og der lære at besejre Occiden-

ten; de kom, ligesom i sin Tid de rus-

siske Studenter, under Indflydelse af

ultraradikale og mere eller mindre anar-

kistiske Elementer, Mange kinesiske Of-

ficerer drog til Europa og vendte, lige-

som deres ungtyrkiske Kolleger, hjem

med „europæiske Ideer" — og mange af

disse Officerer hørte hjemme i Jang-tze-

Provinserne, hvorfra ogsaa den største

Del af de „moderne" Tropper stammer.

Den gamle Enkekejserinde — hun var

født den 17. November 1834 — var

endnu „Mand" for at hævde Magten;

men hun begyndte dog selv at lægge

Planer til „en Forfatning", og da hun

døde den 15. November 1908 — faa

Dage efter, at den ulykkelige Kejser

Kvang-Sy, næppe uden Harem-Eunuker-

nes Hjælp, havde udaandet — havde

Mantchu-Dynastiet kun en Barnekejser

og ingen Mand, der kunde gribe Rege-

ringens Tøjler med den Kraft, som For-

holdene krævede. Kejser Pu-ji var kun

halvtredie Aar gammel; hans Fader og

Formynder, den fra sin Optræden ved

det tyske Kejserhof saa berømte Bods-

prins Tshun, var endnu en ung Mand
— født 12. November 1883 — men

store Regentevner syntes han ikke at

besidde.

Den nye Regent søgte først og frem-

mest at sikre sig ved at afskedige „den

stærke Mand", Juan-Shi-Kai. Prins-Regent

Tshun søgte derefter at sikre sin lille

Søns Fremtid ved alvorlige Reformer, og

han forberedte endog Indførelsen af et

Parlament ved Oprettelsen af en „Na-

tionalforsamling" — „Tsushen-Juen" —
der skulde forberede den nye Æra. Men
,,den parlamentariske Bevægelse" bidrog

til at sætte Drøftelsen af „europæiske

Ideer" paa Dagsordenen i Kina, ungkir.e-

siske Literater oversatte Værker af Rous-

seau og Byron, forherligede i deres

Skrifter de franske Revolutionshelte og

drog ud som „Eventyrfortællere" for at

forherlige Mænd som Tatargeneralen

Futschis Morder og andre af „Folkefri-

hedens Martyrer". De vandrede fra Lands-

by til Landsby, de fandt Masser af be-

gejstrede Tilhørere i de store Fabriks-

byer og paa Jang-tze-Damperne, og de

ophidsede paa enhver Maade „Folke-

sjælen" mod Mantschu-Dynastiet.

Kang-Ju-Vei lever og virker endnu,

han æres som et Slags politisk Helgen af

sine Efterfølgere; men hans Reformideer,

der er de samme Ideer, som ligger til

Grund for den nuværende Regerings Re-

formplaner, er ikke de Ideer, der leder

de nuværende kinesiske Revolutionsmænd.

De kinesiske Revolutionsmænds Fører

er Kan-Ju-Vei's gamle Ven og Elev „Dr."

Siin-Jat-Sen. almindeligt kaldet „Dr. Sun".

Den kinesiske Agitators Modstandere

paastaar, at han slet ikke er Kineser,

men er født i Honululu. Den sidste Paa-

stand er ikke rigtig. Sun er født i Kan-

ton ; men han er ganske vist ifølge sin

Opdragelse og Udvikling en international

kinesisk Eventyrer, og han er opdraget

i Hongkong og Honululu. I Hongkong

studerede han ved den engelske Kirurg

Dr. Cantlies Lægeskole, og han var den

første af Cantlies Elever, der bestod Af-

gangsprøven; hans Hustru bor i Hono-
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lulu, hans Søn studerer i Amerika, og

selv har han i en Aarrække opholdt sig

i England, Japan og Amerika.

Sun begyndte sin Agitations-Virksom-

hed i sin Fødeby Kanton; han havde af

sin Lærer og Ven Kangs Skæbne lært, at

en Revolutionsmand m.aa have en Hær.

Hans største Fremtids-Bekymring var,

hvorledes han skulde skaffe en Oprørs-

hær Munition, og han vilde derfor søge

at sikre sig Kantons velfyldte Arsenal.

Det traf sig netop saa heldigt, at Kanton

var og er Hovedsædet for de vidtud-

bredte hemmelige kinesiske Selskaber. Sun

begyndte altsaa sin agitatoriske Løbe-

bane i Kanton og stiftede et revolutionært

Omvæltningsparti, „Komingtang-Partiet".

I Aaret 1895 stiftede han en Sammen-

sværgelse for at bemægtige sig Vice-

kongen i Kanton; men Sammensværgelsen

blev opdaget, og 15 af hans Medskyldige

blev henrettede. Han selv undslap og

drog til Amerika og derfra til London.

Her var hans Løbebane nær bleven brat

afsluttet.

Da Sun den 10. Oktober 1896 spad-

serede i Nærheden af det kinesiske Ge-

sandtskab, blev han venlig tiltalt af nogle

Landsmænd. Da de kom til Gesandtens

Bolig, blev Sun greben og indespærret

der. Et af Gesandtskabets Medlemmer

betroede Sun, at denne en Nat bunden

og kneblet vilde blive ført om Bord paa

en Damper og bragt til Kina. Det lyk-

kedes Sun at kaste et Brev til Dr. Cantlie

ud af Vinduet, og Cantlie henvendte sig

til Regeringen. Da Gesandten vægrede

sig ved at udlevere Sun, blev Gesandt-

skabsbygningen Dag og Nat bevogtet af

Opdagelsespolitiet, og tilsidst maatte Ge-

sandten den 23. Oktober udlevere sin

Fange. Sun var frygteligt medtaget; af

Frygt for at blive forgivet havde han i

de 13 Dage næsten ingen Næring taget

til sig. Sun tog derefter Ophold i Ja-

pan, og fortsatte derfra sin agitatoriske

Virksomhed. I Aaret 1907 fremsatte han

for en stor Forsamling sit Program : Race-

kamp o: Kamp mod Mantchurerne, Fol-

kets Selvbestemmelsesret o: Oprettelse af

en Republik — og Løsning af det sociale

Spørgsmaal. Efter dette Foredrag blev

han udvist fra Japan. I de følgende Aar

viste han sig snart i Hongkong og Sin-

gapore, snart i Shanghai, hyppigt ogsaa

i London, i New York og i San Fran-

cisco.

„Daily Chronicle'" har nylig offenlig-

gjort en Række Breve, som er udvekslede

mellem Dr. Sun og londonske Finans-

mænd. Det fremgaar ogsaa af disse Breve,

at Sun i en Aarrække har arbejdet paa

at fremkalde en kinesisk Revolution. Han

søgte at rejse Penge i New York, San

Francisco, Singapore osv, Ogsaa i Lon-

don søgte han at rejse et Laan paa en

Million Pund mod Kaution fra en Bank

i Kina og fra store kinesiske Købmænd og

Forretningsmænd, der boede i Bangkok

og Singapore. Under et Ophold i San

Francisco telegraferede han til sine Ven-

ner i London, at han ikke mere behø-

vede dette Laan, da han havde faaet de

nødvendige Penge i Amerika. En Række

hovedrige Kinesere skal have skaffet ham
Millionen, „der", som han skriver i et

Brev, „vil sætte os i Stand til at vinde

mindst to af de rigeste Provinser, Hu-Pe

og HuNan, for vor Sag, hvorefter vi

vil indsætte en provisorisk Regering".

Kang-Ju-Vei vilde styrke Mantchur-

Dynastiet; Sun-Jat-Sen vil styrte Dyna-

stiet og oprette en kinesisk eller dog en

sydkinesisk Republik — selvfølgeligt med
sig selv som Præsident. Hans Ideer havde

vundet stærk Udbredelse i „det intelligente

Ungkinas" Rækker, og hans Emissærer

havde med Iver udbredt hans Ideer

blandt Befolkningen i Jang-tse-Provin-

serne. Men han savnede dog endnu et
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virkeligt, et militært Magtgrundlag for

en Revolution. Dette Magtgrundlag har

Dr. Sun faaet ved Oprørsbevægelserne i

Sze-tshvan og Hu-Pe.

Oprørsbevægelsen i Sze-Tshvan udgik

fra det mægtige Godsejer-Oligarki, der paa

enhver Maade har bekæmpet Peking-Rege-

ringens Bestræbelser for at bryde Provin-

sernes Selvstændighedsbestræbelser og

samle hele Regeringsmagten i Hovedsta-

den. Den umiddelbare Aarsag til Oprørsbe-

vægelsen i Sze-tshvan var Peking-Rege-

ringens Bestræbelser for at tage Ledelsen

af alle Jernbaneanlæg. Disse Bestræbelser

var fuldt berettigede. Rundt om i de

sydlige Provinser havde der dannet sig

private Jernbaneselskaber, hvis Ledere er-

klærede, at de vilde fordrive de „fremmede

Djævle" o: de europæiske Finansmænd

og Ingeniører, der anlagde Statsbanerne.

Disse Aktieselskabers Ledere benyttede

imidlertid kun Lejligheden til at stikke

Aktiekapitalerne i deres egen Lomme;

men ikke desto mindre rejste de en sand

Folkestorm mod Central-Regeringen, da

denne ved Edikt af 9. Maj 1911 stemplede

de private Jernbaneanlæg og Planer om
saadanne Anlæg som fuldstændigt for-

fejlede, ophævede alle Jernbanekonces-

sioner og erklærede, at Staten selv vilde

anlægge Banerne. Dette Edikt vakte stor

Forbitrelse i vide Kredse. Regeringen

søgte at dæmpe Bevægelsen ved at er-

statte en Del af de tabte Aktiekapitaler,

men den nægtede Sze-tshvan denne

Begunstigelse. Netop i denne Provins

var de store Aktionærer saare mægtige.

De havde sørget for en god Landmi-

lits, og de havde ligeledes sørget for at

interessere større Folkekredse for deres

Sag ved at udstede Aktier, lydende paa

meget smaa Beløb. Da Guvernøren skred

ind og lod en Del af Provinslanddagens

Medlemmer fængsle, brød Stormen løs,

og den 17. September bemægtigede

Oprørerne sig Sze-Tshvans Hovedstad,

Tschøng-tu.

Guvernøren i Tze-Tshvan søgte Hjælp

hos sin Kollega i Hu-Pe, og Vicekongen

i Hu-Pe sendte ham da ogsaa en lille

Hær paa 7000 Mand, men havde med
Villie sendt sine mest upaalidelige Trop-

per. Denne Forholdsregel nyttede ham
ikke noget; kort efter disse Troppers

Afmarche udbrød der Oprør i Hu-Pe.

Hu-Pe er Kinas stærkest befolkede Pro-

vins, og de tre store Byer, der ligger

samlede ved Jang-tze: Vu-tshang, hvor

Guvernøren residerer, den store Handels-

by Han-kov og Arsenal- og Fabriksbyen

Han-jan udgør tilsammen en Millionby,

hvis Befolkning i lang Tid er bleven

stærkt bearbejdet af de revolutionære

Agitatorer. Det samme gælder om Garni-

sonen, der bestod af „moderne" Tropper,

som hører hjemme i Provinsen; den ki-

nesiske Regering har her som andetsteds

begaaet den store Fejl, at lade Trop-

perne forblive i deres Hjemstavn.

Den mislykkede Rishøst havde voldt

Hungersnød i Jang-tze-Provinserne, Jern-

bane-Spørgsmaalene havde ogsaa her sat

Sindene i stærk Bevægelse, Oprøret i

Sze-Tshvan havde fremkaldt Røre ogsaa

i Hu-Pe, og Dr. Sun og hans Mænd
havde faaet Udsigt til militær Støtte ved

den bitre Strid, der herskede mellem den

kommanderende General i Hu-Pe, Gene-

ral Tshang-piao og Chefen for den 21.

„blandede" Brigade, den ansete, i Eng-

land uddannede General Li-Hsy-Heng.

De nye Ydmygelser, som Rusland i Be-

gyndelsen af Aaret havde tilføjet Kina

og de for Kinas Integritet truende

Tegn paa en Alliance mellem Rusland

og Japan havde forøget Gæringen i de

ungkinesiske Kredse; i Slutningen af

April havde Politiet i Peking arresteret

60 Personer, som beskyldtes for revolu-

tionær Propaganda.
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Dr. Sun og hans Mænd kunde vel

anse Tiden for kommet til at plante

Oprørsfanen ved Jang-tze, og de traf

deres Forberedelser med stor Omsigt.

Revolutionen brød dog løs, før de havde

ventet det; den brød løs, da Revolutions-

planen blev opdaget. Den 9. opdagede

Politiet i Vu-tshang en hel Bombefabrik,

der var indrettet al Artillerister i etThe-Ma-

gasin. En Del Soldater af den „moderne''

Hær blev arresterede. I Løbet af Natten

studerede Guvernøren en Liste, som Po-

litiet havde fundet hos de Sammensvorne,

med en Mængde Navne paa Ofticerer og

Soldater, der havde stillet sig til Revo-

lutionsførernes Raadighed, og han lod

straks om Morgenen fire af de mistænkte

Soldater henrette. Disse Henrettelser viste

de Sammensvorne , at deres Plan var

opdaget, og de besluttede øjeblikkelig at

gribe til Vaaben. En stor Del af Vu-

tshangs Garnison — to Regimenter In-

fanteri, to Batterier Artilleri, Ingeniør-Re-

gimentet og Kavalleriet — stillede sig

under General Li's Kommando. Efter en

kort Kamp maatte de mantchuriske Trop-

per, der forblev tro mod Regeringen,

trække sig tilbage, og Vicekongen flyg-

tede om Bord paa en Kanonbaad, der

for en Sikkerheds Skyld kastede Anker

ved Siden af en engelsk Kanonbaad.

Inden Aften var Oprorerne Herrer over

Vu-tshang. Dr. Sun havde i Forvejen,

om end paa Afstand — han skal efter

Oprøret have holdt en Tale i Chicago —
organiseret den nye Regering. Hans

højre Haand, den 24aarige „Student" Hu,

tog Ledelsen og udstedte en Proklama-

tion, hvori han erklærede, at Folket og

Hæren vilde styrte Mantchu-Dynastiet

— Proklamationen var dateret „den 8.

Maaned i det Hu-Pe'ske Kvang-Dynastis

4609 Aar". Oprørets Ledere synes ikke

straks at have proklameret Republiken,

men der kan næppe være Tvivl om, at

Revolutionsanførerne agter at oprette en

Republik — med Dr. Sun som Præsident.

De har da heller ikke anden Udvej.

Mantchu-Dynastiet savner en Mand;
Oprørerne har ikke noget Dynasti til

deres Raadighed.

Oprørerne gik straks frem med stor

Energi; den 12. Oktober besatte de Han-

jan og Han-kov. Regeringen i Peking

forraadte tydeligt nok, at den ansaa Op-

rørsbevægelsen for farlig. Selve Krigsmi-

nister Jin-Tshang, der har studeret Krigs-

kunsten i Berlin, beredte sig til at drage

ud i .Spidsen for to Divisioner af den

nordkinesiske Hærs bedste Tropper, og

Prins-Regenten mente endog at maatte

bekvem.me sig til at bede Juan-Shi-Kai

om at dæmpe Oprøret. Det saa i nogle

Dage ud, som om Oprørernes Energi

hurtigt var bleven slappet, og Peking-

Regeringen udsendte endog SejrsbuUetiner.

Men disse Bulletiner blev snart demen-

terede ved paalideligere Efterretninger,

og „den stærke Mand" Juan-Shi-Kai fore-

trak foreløbigt at melde sig syg og af-

vente Begivenhedernes Gang.

Der er vel størst Udsigt til, at Mant-

chu-Dynastiet overlever ogsaa Vu-tshang-

Stormen; men Faren for Dynastiet er

alvorlig. Selv i det heldigste Tilfælde vil

Peking-Regeringens Magt og Autoritet

blive saa stærkt svækket, at Japan og

Rusland let vil fristes til at udvide

deres Besiddelser paa det kinesiske Ri-

ges Bekostning, og andre Magter kunde

vel falde paa at følge et saadant Eks-

empel. Der er mange, som finder, at

amerikanske Dollars spiller en paafal-

dende Rolle i „den kinesiske Republik"s

Præsident, Dr. Sun-Jat-Sens Agitation og

i den af ham ledede Oprørsbevægelse i

Jang-tze-Provinsen Hu-Pe, der i Folketal

staar paa Højde med det tyske Rige.
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ET BARNEDIGT AF H.C.ANDERSEN

Meddelt al cand. theol. Helge Haar.

ET gulnet Brev falder ud fra det gamle Chatol.

I mange Aar har det siddet fastklemt i Bag-

væggens Sprækker, har faaet den underlige Farve

og Lugt, som gamle Papirer faar i mørke Gem-

mer, men har trofast bevaret de kluntede Skrift-

træk og barnlige Tanker, som for Eftertiden

rummer en naiv Ynde. en troskyldig Ubehjælp-

somhed, mens de maaske for Modtageren kun

har betydet en næsvis Paagaaenhed, den Dag, da

han fik det og ligegyldig stak det i Skuffen for

at glemme Sagen.

Grundtvig og H. C. Andersen — de to Navne

vil man straks standse ved, naar de ses sammen

paa Papirer fra det IQcle Aarhundredes Begyn-

delse, og dobbelt, naar det er en Bøn og et Digt

fra vor store Eventyrdigter, skrevet paa den Tid,

der var hans ulykkeligste, Aarene 1820—22.

Man behøver blot at forestille sig den stakkels

Drengs Liv i disse Aar. Fuld af uklare Haab,

men ganske læns paa Penge, kom han i Efter-

aaret 1819 til Hovedstaden og vandrede straks

til „Thalias Tempel" paa Kongens Nytorv, det,

der blev hans første og største ulykkelige Kær-

lighed. Hans ganske barokke Ydre og pudsige

Følsomhed lod Folk anse ham for halvt forrykt;

han dansede ..Cendrillon" paa Strømpesokker for

Mdm. Schall og slog Tamburin til paa sin store

Hat; han sang og deklamerede for Sibonis Sel-

skab: kom paa Teatrets Syngeskole og kasseredes

snart; skulde saa lære at danse, men var for

ranglet til blot at være nogenlunde præsentabel;

han stod i selve Teatret, sine Ønskers Maal, men

følte sig og var det dog saa uendelig fjern.

Usselt Tøj og hullede Sko lod Forkølelser frit

Spil til at røve ham hans Sangstemme; raa Kam-

merater paa Korskolen stoppede ham Munden

fuld af Snustobak, naar han skulde optræde, og

slog ham, naar han klagede. Hans Bolig var den

uslest mulige, et Spisekammer uden Vinduer i

Ulkegade (Holmensgade), hvor prostituerede Kvin-

der boede Dør om Dør med ham.

Men han gik gennem alt dette, paa en for-

underlig Maade seende uden at se og hørende

uden at forstaa. Han vidste jo allerede i Odense,

at sligt hører med som de underste Trin paa Be-

rømmelsens Stige. ..Man gaar først saa gruelig

meget Ondt igennem, — og saa bliver man be-

rømt," sagde han til sin Moder, — og han var

nu midt i den smertefulde Oplevelse at den første

Sætnings Sandhed, men baaret af Haabet om, at

ogsaa den sidste maatte vise sig probat.

Og der var da ogsaa Folk, der lærte ham at

se trøstigt ud i Fremtiden. Baggesen havde

spaaet hans kommende Ry, Weyse samlede Penge

ind, Siboni underviste ham i Sang, Dahlén i Dans.

Men da hans Slemme svandt, og da hans An-

søgning til Kongen i August 1820 blev afslaaet

efter Teaterdirektionens sønderknusende Indstilling,

saa alt ganske fortvivlende ud.

Da gik han op til Digteren, Professor F. Guld-

berg, og i ham fandt han for de følgende Aar en

Lærer og Hjælper, der med rørende Opofrelse

søgte at skaffe sin unge vildtvoksende og utro-

lig vankundige Myndling taalelig Viden og taale-

lige Kaar.

Han sendte en Liste rundt, hvorpaa gode Men-

nesker tegnede sig for Bidrag ; men kun lidet kom

ind, og Madammen i Ulkegade skruede straks

Huslejen i Vejret. Saa skrev da Andersen med

sin klodsede Skrift og sin gyselige Stavekunst

selv smaa Bønskrifter til Folk og vedlagde un-

dertiden en lille poetisk Delikatesse, der skulde

overbevise Adressaten om Afsenderens Evner.

Eet af disse Breve kendes ; det er udateret og

staar som Nr. 1 i Udgaven af hans Breve; han

beder her Ingemann om at læse ..det indlagte

Papir", omtaler „det Talent, som jeg efter fleres

dom skulde besidde'-', og udtaler Ønsket om at

maatte komme og deklamere Digte og Tragedier

for ham. —
• alt i det Haab, at Ingemann maa

faa Lyst at hjælpe ham frem mod det Maal, som

han anser for sin ^.største Lykke".

Samtidig maa følgende Brev til Grundtvig være

skrevet — Oktober 1820 — Ordlyden er omtrent

ens, men inden i Brevomslaget findes det Digt,

som skulde overbevise om Talentet, og som viser,

at Drengen midt i sin Elendighed holdt sig sin

-Største Lykke" for Øje, , Thalias Tempel".

(Min Herre! stolende paa deres Godhed skriver

jeg Dem til. — Hr. Professor Guldberg glæder
mig med at sikkert enhver vil bidrage lidet til

min Lykke, da jeg skal besidde Talent. — Jeg
sender Dem derfor et lille Digt, som jeg har

vovet at forfatte De vil Undskylde mig da jeg

ikkun er ? 15^., A^f-

Hans Christian Andersen.)
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Inden i Brevet ligger saa følgende Digt:

(Kunstens Tempel seer jeg i det Fjerne

mellem Klipper, midt i Havets Skjød

did det er jeg iler, o ! saa gjerne

at jeg glemmer Skibbrud, og hver Nød
ei mig skrækker disse Vrag. jeg skuer

dem den vilde Bølge leger med
thi alt længe i mit Hjærte luer

Haabet om at naa hin kjære Bred,

Lad og Mangen strande paa dens Klipper

Andre synke skuffende (sic!) af Haab

i mit Hjærte, dog den Trøst ei glipper

at og Mangen bønhørt saae sit Raab. —
Naaer jeg Breden jeg ved Klippen tager

ud igjen mig aldrig Bølgen slaaer,

heller ei dens hvide Skum bedrager,

saa jeg troer jeg alt paa Landet staaer. —
Jeg de bratte Klipper vil bestige

Seer jeg da Thalias Tempel nær
Ingen er da, selv blandt Lj'kkelige

Ljfkkelig som jeg — Xei Ingen meer. —
Hvis i Helligdommen dybt at trænge

naadeligt Gudinden under mig

har thi (?) saligt jeg lo levet længe

om end snart mit Livslys slukker sig.

H, C, Andersen)

Grundtvig har vist næppe af dette poetiske

Mesterværk ladet sig overtyde om Supplikantens

Talent; Historien melder intet om, at han skulde

have hjulpet Andersen i disse trange Tider; men

denne selv har været overmaade fornøjet med sin

Aands Foster. Blandt Andersens Papirer paa det

kgl. Bibliotek findes Digtet i en senere, let korri-

geret Skikkelse. Paa sin 16 Aars Fødselsdag,

den 2den April 1821, sender han det til „Hr.

Etasraad Kolin" (o; J. ('ollin) med en lang versi-

ficeret Efterskrift, hvori han beder om Tilgivelse

for at bruge „Sanggudindens Griffel". Nu be-

gyndte det Venskab, der lidt efter lidt hævede

Andersen op af hans fortvivlede Kaar. Nøden

var langt fra forbi endnu; han var saa „stor og

aparte", han skulde derfor endnu ofte „nøfles"'.

Teatret lukkedes for ham, men en ny .Muligheder-

nes Verden aabnedes.

Dette lille Digt, saa ubetydeligt og traditionelt

det ogsaa er, viser os den fattige Dreng, stri-

dende i Nød og Modgang mod det Ideal, som

han føler og aner, at han vil naa.

Enhver, der elsker den store Digter, vil med

Interesse læse Barnets Rim ; vi undskylder ham

gerne; han var jo .ikkun IS^/j Aar''.
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D. G. Monrad-

baaret paa Bølgens Ryg højt til Vejrs

som Kultusminister i iMartsministeriet

og anerkendt næsten som Landets

største politiske Autoritet, og saa

atter med den dalende Bølge skyllet

tilbage til Teologien og anbragt paa

Lolland -Falsters Bispestol. 26. April

1854 afskediget i Unaade af det ør-

stedske Ministerium fra dette Embede,

en Skræk for alle satte Borgermænd,

den rødeste Mand i hele Oppositionen,

truende Ministeriet med Rigsretsanklage

og Skattenægtelse, og faa Aar efter

Kongens højre Haand, i høj Yndest ved

Hoffet, i Folketinget ombølget af en

enestaaende Popularitet, Minister, Gen-

nemfører af et stort Reformværk i den

indre Politik, bestandig Halls Medbejler

til Konsejlspræsidentposten, indtil han ved

Indgangen til Aaret 1864 stod paa den

øverste Plads som Landets Styrer med

hele Magten og Ansvaret i sin Haand.

Igen overbord — og dennegang ned til

Upopularitetens dybeste Bund, i vide

Krese af Befolkningen anset som en

Mand, der var værdig til Galgen, af-

skediget i Unaade, berygtet, bragt til

Undergangens og Selvudslettelsens Rand,

reddende sig ud af Pinen ved en Flugt

til Ny Zeelands Urskove. Og fra dette

Nybyggerliv med øksen i Haanden og

paa Hestens Ryg, tilsidst i Livsfare under

de Indfødtes Opstand, hjem igen til en

dansk Præstegaard, Landsbypræst i

Brøndbj^^ester og -øster og Journalist i

Berlingske Tidende, „ikke i noget Par-

tis, men kun i sit eget fattige Navn",

altsaa helt forfra igen. Forfra i den

Grad, at den gamle Mand, dreven af

en uimodstaaelig Trang til endnu en

Gang at spille en politisk Rolle, maalte

gaa Tiggergang fra Parti til Parti og

forgæves bejle til Folkegunst og Konge-

gunst, indtil han endelig i 1882 fik

Sæde i Folketinget af Bergs og Jens

Busks Naade. Og endelig Afslutningen,

da han Side om Side med Venstre

traadte ind til Forsvar for den Grund-

lov, der var hans Barn mere end nogen

anden Enkeltmands, udsat for person-

lige Fornærmelser, truet med Afsked fra

den lollandske Bispestol, paa hvilken

han nu for 2den Gang sad, — og dog

uden Virkning, kun en Røst fra For-

tiden, som ingen tog Hensyn til.

Saa stærk end den Konstitution maa
have været, der uden at bryde sammen
har kunnet bære en Livsskæbne som

denne, maa der dog have været et ner-

vøst Anlæg i Monrads Natur. Til dette

voldsomme Op og Ned i hans Liv sva-

rede der lignende Svingninger i hans

Sind. Hans Selvtillid og Kraftfølelse

kunde til Tider være næsten umættelig.

I 1860—61, da han forenede Kultus-

ministeriet og Indenrigsministeriet paa

sin Haand, aspirerede han ogsaa til de

militære Ministerier. I 1864 bestyrede

han faktisk mer eller mindre de halve

Ministerier. Modstanderne sagde om
ham, at han var ligesom de Kokke-

piger, „der er villige til at paatage sig

alt i Huset forefaldende". Dyb Mistillid

og Mismod kunde saa afløse denne over-

drevne Selvtillid og Ærgerrighed, Tung-

sind, Grubleri og Livslede overskygge

hans Livsmod. Rødt og sort var de to

Farver, hans Liv stod paa. Derfor blev

det en Tragedie i højeste Stil. Der har

hos ham været en Drift mod det tra-

giske, et Hang til at gaa til den yderste

Grænse af sine Evner, ja ud over

Grænsen, og til at udfordre Skæbnen
ved at vove sig i Kamp med Faren

og Ansvaret. Som ung Mand tumlede

han forgæves med den Tanke at forme

Kong Sauls Historie til et Drama. A. D.

Jørgensen har gjort den fine Bemærk-
ning, at han skulde komme til at forme

dette Drama i sit Liv.
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Med disse stærke Disharmonier i sit

Væsen passede han daarligt ind i den

nationalliberale Familie, hvor al Ekstra-

vagance var bandlyst, og hvor en sat,

borgerlig Hygge, præget af Harmoni og

Maadehold, smæltede Medlemmerne sam-

men. Monrad var ikh som de andre

Mænd fra 48. Hverken personligt eller

politisk.

Det liberale Partis ledende Mænd var

Folk, der holdt strængt paa deres Vær-

dighed. De følte sig i høj Grad som
Statens Repræsentanter og fik derved et

Præg af officiel Værdighed. Monrad var

en mere bred og folkelig Mand. Man
mindes de mange Beretninger om hans

Visitatsrejser som Biskop, hvorledes han

kom rullende hen ad Lolland-Falsters

Landeveje i en tarvelig Enspænder-

befordring, selv Kusk, med en Træpibe

i Munden og mangen Gang med, en

vejfarende Almuekone ved sin Side.

Han havde aabenbart sin Morskab af at

forarge Stiftets Gejstlighed en Smule ved

denne Færd. Henrik Pontoppidan har i

„Det forjættede Land" taget ham paa

Kornet i en saadan Situation. En Skole-

lærer fra Lolland har udgivet en lille

Bog, der hedder „200 Smaatræk om
Biskop D. G. Monrad", hentede fra Vi-

sitatser hos Lærere og Præster, for de

flestes Vedkommende uden synderlig

Betydning, men netop derfor et Vidnes-

byrd om, hvor stærkt hans Personlighed

har virket i jævnere Krese. Der er og-

saa bevaret mange Anekdoter, der viser,

hvorledes hans Stemning bestandig gyn-

gede mellem Alvor og Spøg paa en

Maade, som Datidens Alvorsmand sik-

kert har haft ondt ved at forsone sig

med.

Det lykkedes heller aldrig Partiet at

holde ham indenfor sin Ramme. Der

var for megen Oprindelighed og Natur i

Monrad til at han kunde vise den for

en Partimand nødvendige Konsekvens.

Dertil kom en Ærgerrighed, der øjen-

synlig beherskede ham tor stærkt til at

han kunde holde sin Politik over én

Streg. Som Minister støttede han sig

snart til den ene, snart til den anden

Side af Rigsdagen for at sætte sin Vilje

igennem, og i den slesvigholstenske Sag
synes han aldrig at have taget sit faste

Parti, men lige til det sidste at have

holdt sig flere Udgange aabne.

Naar hertil kom et køligt Væsen, en

drillende Udtryksmaade, Taushed med
egne Planer og Fritten efter andres,

siger det sig selv, at det just ikke var

Hengivenhed og Tillid, hvormed Monrad
var omgiven i sin nærmeste Kres. „Det

store Lys" kaldte Andræ ham spottende,

„af hvem de mærkeligsteTing kan ventes"'

og han vægrede sig kategorisk ved at

sidde i Ministerium med ham. Og naar

H. N. Clausen i sine Livserindringer

siger, at han „kunde ikke finde Bund i

Manden", saa har det vist udtrykt

mange flere end H. N. Clausens Me-

ning. Især synes „Dagbladet" at have

sat ham paa sit sorte Bræt; den kjøben-

havnske Opinion og Monrad kunde al-

drig forliges. Bille kaldte ham „en ube-

regnelig Komet", og Topsøe vilde ikke

give ham Navn af Politiker, men kun
af „et politiserende Menneske".

Hvad han saaledes maatte undgælde

for hos Samtiden, har han faaet Op-

rejsning for hos Eftertiden. Mændene
fra 48 er i det Hele ikke kommet til at

staa en? i Eftermælet. Da Orla Leh-

mann ifjor havde sin KX) Aars Dag,

gik den næsten ubemærket forbi. Mod
ham har Eftermælet begaaet Uret, det

har hæftet sig ved Vrangen af hans

Personlighed, Posøren og Skøntaleren.

Hall staar ganske vist i Bronce i Søn-

dermarken, men mon det er med syn-
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derlig Pietet, at Nutidens Mennesker

gaar denne Statue forbi? Og Plougs

Minde vil kun blive hædret at et en-

kelt Parti.

Anderledes med Monrad. Der er

noget i hans mærkelige Skikkelse, der

har bemægtiget sig Fantasien. Nutiden

har det rigtige Indtryk af ham, at han

rakte ud over sin egen Tid. De Tanker,

der rummes i hans Artikler fra 1849 til

Gunst for den almindelige Valgret, de

passede ikke blot for hans egen Tid,

men de vilde gøre Indtryk den Dag
idag, de vilde føles som ganske mo-

derne, under Debatten om den alminde-

lige Valgret til Kommunerne har Vilh.

Lassen ubevidst gentaget flere af dem.

Det Sprog, hvori han skrev, var hel-

ler ikke den akademiske Stil, der var

Mode i vore Bedstefædres Dage. Og
dette Indtryk af en Mand, der hører

flere Slægter til, er blevet mægtigt for-

stærket derved, at han var den eneste

af de gamle Grundlovsmænd, der i Pro-

visoriets Dage vovede Pelsen.

Hans bevægede Liv gav ham ikke

blot det dybe Sind, men ogsaa prak-

tiske Erfaringer, hvoraf vort politiske

Liv bærer stærke Spor. Af de to Aar,

fra 1846—48, da Monrad var Landsby-

præst i Vester Ulslev paa Lolland, kom
Grundloven af 5. Juni 1849 til at bære

meget tydelige Mærker. Landsbypræstens

Studier i Marken over Almuens Væsen og

det fortrolige Kendskab til Menigmands

Tankegang, han havde vundet i denne

Stilling, gav Politikeren og Ministeren

Mod til i 1848 at slaa den almindelige

Valgret fast i Grundlovsudkastet. Og der-

fra hentede han atter den Styrke, der

behøvedes tor i Aaret 1849 at forsvare

den mod den begrundende Reaktion.

Til Grundlovsudkastet er Monrad som

bekendt Hovedforfatteren, men han kom
ikke til at forsvare det paa den grund-

lovgivende Rigsforsamling. Efter fælles

Aftale havde Martsministeriets Medlem-

mer ikke søgt Valg til Rigsforsamlingen.

Da Ministeriet saa faldt den 16. No-

vember 1848, stod Monrad udenfor.

Naar man læser Forhandlingerne paa

den grundlovgivende Rigsforsamling, føler

man stærkt Savnet af Monrad og Leh-

mann. De vilde have givet dem Glans

og Festlighed. Nu er Jævnheden blevet

temmelig følelig.

Det maa have været haardt for Mon-

rad ikke at kunne forsvare sit Udkast

Mand mod Mand i Salen. Det maa
have ærgret ham, fra Tilhørerpladsen at

lytte til de mange nye Forslag, der tru-

ede med at tage Livet af hans eget.

Det er ogsaa en noget ironisk Tone,

hvori han skriver om Forhandlingerne:

„Det er ikke alene paa Korn, at vort

Fædreland er rigt, men ogsaa paa

Grundlovsforslag". „I Danmark foregaar

der i Gennemsnit om Aaret 530 Tvil-

lingfødsler og 11 Trillingfødsler; vor

Grundlovscomitté derimod nedkommer

med Sexlinger. Gaar man hen og over-

værer Rigsdagsforhandlingerne en halv

Times Tid, kan man ikke undgaa at være

tilstede ved Fødslen af et Par Grundlovs-

forslag". I det kritiske Øjeblik, i Fe-

bruar 1849, da den tilbagegaaende

Bølge var steget til hvad Monrad kaldte

„en omvendt Hippodrombevægelse", ryk-

kede han ud i „Fædrelandet" med en

lang Række Artikler til F'orsvar for den

almindelige Valgret.

I Virkeligheden et Forsvar for Almuen.

Han taler ikke om Principer, men han

tager Læseren ved Haanden og fører

ham ud paa Landet, ind i Husmandens

Stuer, ud i hans Køkken og videre til

Grøftekanten, man ser Husets Indre og

man hører Beboerne tale og ræsonnere.
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Monrad godtgør, til hvilken Grad de

gængse Forestillinger om Menigmand

som et ryggesløst Proletariat, der vil

blive „Djævelens Værktøj", omstyrte det

bestaaende, fornægte Ejendomsretten og

afskaffe Kongedømmet, er paa Trods af

Virkeligheden. Han tegner et helt mod-

sat Billede af Almuen som et konser-

vativt, religiøst, i den bestaaende Til-

stand rodfæstet Element, med dyb Re-

spekt for Kongehuset og levende Be-

vidsthed om Ejendomsretten. Navnlig

paa det sidste Punkt er hans Skildring

veltalende, fuld af Godhed og Forstaaelse

for den lille Mand. „Er ikke ogsaa Indboet

Ejendom", udbryder han, rettet mod dem,

der fordre Valgretten knyttet til et vist

Minimum at Hartkorn. „Du gaar ind

hos en Indsidder eller jordløs Husmand,

og Du bukker Dig dybt for ikke at

støde Dit Hoved, og Du ser Dig om-

kring og Du opdager en Kiste og et

Hængeskab, et Bord, et Par Stole og

en Seng med Sengeklæder. Du tror

Dig omgiven af Elendighed og Armod,

og Du lægger ikke Mærke til, at Du er

omgivet af Skatte, at Du ser for Dig

Frugterne af opsparet Arbejde". „Troer

man ikke, at det er en stor og mærke-

lig Begivenhed , naar en Mand bliver

Selvejer af en Kakkelovn?" Ingen Fidei-

kommisbesidder, hedder det videre, kan

tænke paa sine Hovedgaarde med mere

Kærlighed end den, hvormed Almuen

vaager over sit Bohave, for at det kan gaa

i Arv til Børnene og ikke blive skrevet

af Fattigvæsenet. Og fra Ejendommen

gaar han videre til „Indsigten" og viser,

hvad „Menigmandsindsigten" er værd i

Forhold til den højere Indsigt. Ikke

mindst er hele Forsvaret stærkt ved de

Indrømmelser, han gør. Han tilraader

hemmelig Afstemning. Dermed har han

dækket sig mod én Indvending. Han
ønsker optaget i Grundloven den Be-

stemmelse, at den kommunale Valgret

skal være knyttet til Ydelsen af Skat.

Dermed dækker han sig mod endnu en

Indvending. Han vil have Grundtrækkene

til en Landboreform fastslaaet som en

Løfteparagraf. Dermed vil han afbøde

Bondevennernes Agitation for rene Bonde-

valg.

Af et privilegeret Landsting var Mon-
rad i 1849 en bestemt Modstander. Han
mente, at vore Godsejere ikke kunde

bruges til at danne et selvskrevet ari-

stokratisk Førstekammer, dertil var de i

altfor ringe Grad Aristokrater, men kun

„gode jævne Borgere, der havde mere

af Købmanden end af Adelsmanden".

Ogsaa et bureaukratisk Landsting for-

kastede han. Dog endnu værre forekom

det ham, at indføre „et borgerligt Lands-

ting", udgaaet af Klassevalg. Det er jo

et saadant Landsting,' vi nu har. Og
dog gik Monrad i 1865 med dertil.

Men da var han ogsaa paa Selvopgivel-

sens og Fortvivlelsens Bund. Den hele

Forfatningskamp i 1864—66 fyldte ham
med dyb Afsmag, han kaldte den „en

Arvetvist i et Hus, hvor man endnu

ikke havde baaret den Døde ud". Han
stemte for at lade Sagen gaa fra Rigs-

raadet over til Rigsdagen og han udka-

stede et Forslag, der stemte med Prin-

cipet i Junigrundloven. Naar han tilsidst,

allerede med Landflygtighedens Stav i

Haanden, billigede Overenskomsten om
det nuværende Landsting, har det nær-

mest været af Resignation.

4.

Paa Højden af sin Magt og Lykke

stod Monrad omkring Aarene 1860—61.

Bag sig havde han Kampen mod det

Ørstedske Ministerium, som han havde

ført med en saadan Hæftighed, at han

for nogen Tid havde kompromitteret sig

som Ministeræmne. I flere Aar blev
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han holdt som Fange i Stillingen som

Direktør for Kultusministeriet og Over-

skoledirektør. Men fra 1858 steg hans

Stjærne bestandig højere. Spændingen

mellem ham og Hall havde foreløbig

udjævnet sig paa den Maade, at de

havde delt Riget. Gaa Du til Diploma^

terne, saa gaar jeg til Bønderne! Gaa

Du til Monarkiet, saa gaar jeg til

Kongeriget! havde de sagt til hinanden,

som fordum Abraham til Loth. Monrad

havde opslaaet sine Telte i den indre

Politik indenfor Kongerigets Grænser,

men dér spændte de ogsaa over næsten

hele Feltet.

Monrad hørte ikke til den Slags Poli-

tikere, som have en forud given Basis,

hvor de ikke slipper deres Fodfæste.

Enhver Politiker eller ethvert Parti, der

vilde støtte ham eller som han kunde

bruge i sine Formaals Tjeneste, var

hans Ven, selv om det kun var for

idag og kunde blive til Fjende imorgen.

Det kom deraf, at han var Realpolitiker.

Hans Ærgerrighed var ikke blot rettet

paa Besiddelse af Magten, men ogsaa

paa at opnaa Resultater. Naar han

stod overfor en Sag, hvorom der længe

var bleven kæmpet, f. Eks. Fæstesagen,

eller som var kørt fast, f. Eks. det

fyensk-jydske Jærnbaneanlæg, saa kendte

hans Vilje ikke Fred, før han havde

bragt en Afgørelse i Stand. Men det

kom ogsaa deraf, at han ikke var hildet

af de Fordomme og personlige Fornem-

melser, som hæftede ved næsten hele

den Kres, hvorfra han var udgaaet.

Orla Lehmann f. Eks. havde sine

Sympatier og Antipatier i den Grad

forud givne, var paa Forhaand saa ind-

taget for og imod, at han aldrig havde

noget Valg.

Monrads Politik i disse Aar er

mærkelig ikke blot ved de mange og

vigtige Reformer, han gennemførte, den

fyenske og østjydske Jærnbane, en

Fæstelov, en Stempellov, en Arveafgifts-

lov, en Lov om Kjøbenhavns kommunale

Skattevæsen, og endnu flere, men ogsaa

ved sit Brud med Partipolitiken og sin

hele praktiske og forsonlige Karakter.

Han stod i Folketinget overfor et Fler-

tal af Modstandere, men han opnaaede

at blive sine Modstanderes Fører, uden

dog at slippe sit eget Parti, selv om man
nok skumlede over ham bag hans Ryg.

Og dette gjorde han paa en Tid, hvor

Lehmann holdt sine Taler om „de be-

gavede, de dannede og de formuende",

og hvor de kjøbenhavnske Blade brugte

det voldsomste Sprog mod Bondepartiet.

Det gaar som et bestemt Træk gen-

nem hele Monrads politiske Arbejde, at

han vilde mildne Modsætningen mellem

Partierne. Det Krigssprog, som senere

blev gængs, og som først Ploug og

Bille, senere Berg og Hørup uddan-

nede, kendte han slet ikke. Han kunde

nok haane og drille og være personlig,

en Vittighed kunde han daarligt nægte

sig, selv om den havde en Brod. Mod-

stand kunde maaske ogsaa nok gøre

ham brutal, men naar det gjaldt de

politiske Retninger og Partier, saa var

hans Taler fulde af snart joviale, snart

indtrængende og alvorlige Formaninger,

der skulde reducere og bortræsonnere

Modsætningen. Om sig selv sagde han,

at han havde ondt ved at skælne mel-

lem politiske Venner og Uvenner, og

helt faderligt lod han Rigsdagsmændene

vide, at de blot skulde „beskæftiges"

dygtigt med praktiske Spørgsmaal, saa

glemte de Partihadet.

Hertil kom som maaske det vigtigste,

at alt hvad Monrad ejede af personlige

Egenskaber, af Evne og Talent og Ar-

bejdskraft, det kom i disse Aar til en

enestaaende Udfoldelse. Han skal have

aftvunget alle en saadan Respekt, at de
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gik i Knæ derved. Og ikke blot Re-

spekt, men ogsaa have indgydt dem en

saadan Sympati, at de fulgte ham af

ren personlig Hengivenhed. Der er Eks-

empler paa, at Bevillinger er blevet

givne ham som en personlig Beløn-

ning, stik imod principielle Standpunkter

og paa Trods af foregaaende Afstem-

ninger, f. Eks. Bevillingen til Udsmyk-

ningen af Universitetets Festsal. Selv

følte han sig ogsaa som udrustet med
en overmenneskelig Kraft, som et Men-

neske, for hvem de sværeste Opgaver

kun var en Leg, — hvad Under da, at

Gudernes iMisundelse ramte ham og lod

ham fristes til at gaa udover sin Be-

grænsning.

Monrads personlige Skyld i 1864 er,

trods den for hele Folket fælles Van-

skæbne, ikke ringe. Den ligger navnlig

deri, at han lod sig friste til at være

Udenrigspolitiker i et øjeblik som dette,

han, som var ganske ukyndig i Uden-

rigspolitik og som knap nok havde taget

sit faste Parti i den dansk-tyske Strid.

Det er en tarvelig Psykologi, der tror

at kunne forklare Monrads Griben til

i 1864 som blot udsprungen af den

Rivalitet, der bestod mellem ham og

Hall. Det var ægte nok, dette Med-

bejlerskab, og det var en Ulykke for

Landet, at disse to Mænd skulde komme
i det Forhold til hinanden. Men Situa-

tionen i 1864 laa for højt for saa smaa-

lige Bevæggrunde. Det er tværtimod

Øjeblikkets Storhed, der har vakt Over-

modet hos Monrad og faaet ham til at

tro, at han og ingen anden var Manden.

Han har følt sig som den Helt, Folket

trængte til i dette skæbnesvangre øje-

blik.

Hvor sørgeligt er det ikke at

tænke paa, hvor meget godt Monrad

kunde have udrettet, hvis han havde
været i Behold efter 1864. Netop han
vilde have været den Autoritet, der be-

høvedes. Hans Realpolitik vilde have

været et godt Styrkemiddel. Og hans

Ligelighed i Sympatier, hans Sans for

den Almue, der nu trængte sig længere

frem i Politiken , hans ømme Moder-

hjærte for Forfatningen vilde have baaret

over, hvor der nu ingen hjælpende Arme
var. Om nogen skulde have bræmset

Berg, om nogen skulde have afværget

Estrup, maatte det have været ham.

Hvad vi tabte i 1864 var ikke blot

vor europæiske Stilling og et dansk

Land , men ogsaa den Fremtid , som
Monrad kunde have betydet. Den gamle

Mands fortvivlede Anstrængelser siden

for at faa Part i denne Fremtid var en

Kresen om den forspildte Chance. Da
det endelig lykkedes ham efter 18 Aars

Ventetid, var det naturligvis for sent.

Traaden mellem hans Tid og Nutiden

var klippet over. Men selv om det var

sket adskilligt før, vilde det ikke have

hjulpet. Hans Uhr gik i Staa i 1864.

Hans Fremtid var ude. Fjederen var

sprunget.

Og naar man tænker paa, hvor over-

menneskeligt haardt Ulykken ramte ham
personlig i 64, er det ikke underligt, at

der sprang en Fjeder i ham. Monrads

Skæbne er den største Tragedie i vor mo-

derne Historie. Faa Aar iforvejen havde

hans Sejersfølelse aflokket ham det Ud-

raab: „meget længe !•' som Svar paa en

Udtalelse i Folketinget om, at Ingen jo

vidste, hvorlænge den ærede Minister

vilde blive siddende paa sin nuværende

Plads. Paa et halvt Aar spillede han

nu hele sit Spil til Ende. Da han den

18. Juli 1864 for første Gang atter talte

fra sin Plads som Medlem af Folketinget,

var der kommet Sagtmodighed og Be-

skedenhed i hans Tone. Han paakaldte
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Tingets Overbærenhed og Taalmodighed.

Hans Kraft var udtømt, og for at gen-

rejse sig, maatte han begynde forfra.

Derfor søgte han bort til en Jord, som

menneskelig Fod ikke havde betraadt.

Ved at bygge sit ydre Liv op fra nyt

af, paa bar Grund, udenfor Civilisatio-

nens Forudsætninger, rejste han ogsaa

sit nedbrudte Sind.

De Samtidige synes ikke at have for-

staaet dette. De mente, at han, ligesom de

selv, blot kunde behøve lidt Rekreation,

og Orla Lehmann henviste ham til, at

han i en Villa ved Genfersøen eller

Middelhavet kunde finde en vederkvæ-

gende Hvile for sig. Der var jo i Aa-

rene efter Krigen et almindeligt national-

liberalt „run" paa Italien; da Madvig i

1869 kom til Rom, ferierede 7 national-

liberale forhenværende Ministre i den evige

Stad. Men atter ved denne Lejlighed var

Monrad anderledes end de andre. Og
det tilgav de andre ham ikke. De, der

vilde ham det bedst, talte om hans

„dæmoniske Higen", og ellers hed det

sig blot, at han ligesom Rotterne forlod

det synkende Skib.

Maalt med den almindelige Alen bliver

Monrad i 1864 til den store Fantast.

Men man har kun Lov til at maale

ham med en Maalestok, hentet fra det

Ideal af en paa Liv og Død kæmpende

Nation, der foresvævede ham. Og saa-

ledes bedømt kommer der god Mening

i hans Handlinger. Han mente, at etter at

Nationalitetsprincipet var trængt igennem,

efter at man i den europæiske Bevidst-

hed havde lært at skelne mellem to

Slags Nationaliteter, de, der bestod, og

de, der gik til Grunde, saa vilde Af-

staaelsen af Størsteparten af Slesvig be-

tyde, at Dødsstemplet sattes paa den

danske Nationalitet, og at det endte med

en Deling af Landet ved Storebælt. Saa-

ledes var hans Syn; udfra det var det,

at han ikke gik ind paa det engelske

Voldgiftsforslag paa Londonerkonferencen.

Og udfra det var det, at han forlangte,

at Freden først skulde sluttes i Kjøben-

havn, stillede sig paa Frederik den 3dies

Standpunkt i 1659 og henviste til Hi-

storien som Bevis paa, at et Folk med

Fremtidstro først slutter Freden i sin

Hovedstad.

Det var maaske mere et „Syn", der høi"te

hjemme i heroiske Tider og i store kri-

gerske Nationer, end moderne Politik

for et lille civilt Folk af Bønder og Stu-

denter. Men vilde Folket ikke gaa ind

under denne Horisont, saa burde det

ikke have beholdt Monrad i Spidsen for

sig 1864. Det er ikke rigtigt at kalde hans

Styrelse i 1864 et „Ministerdiktatur". I

sin Tale i Folketinget efter Dannevirkes

Rømning udleverede han saa at sige sig

selv paa Naade og Unaade. Han for-

melig udfordrede Rigsdagen til at give

sig det Mistillidsvotum, som han erklæ-

rede sig beredt til at bøje sig for. Men
det udeblev. Ingen havde iVlod til at

afløse ham.

6.

Men blev han en fattig, forsmaaet og

ensom Mand i Politiken, saa gav Lidel-

sen og Ulykken ham et dybt Sind. Den,

der lever saa nær Døden, som Monrad

levede i den første Tid efter 1864, faar,

naar han dog undgaar Døden, en stoisk Fi-

losofs Overlegenhed, en Vismands Tanke

og Tone. Der hviler over disse politiske

Betragtninger fra hans sidste Aar en ren,

skyfri Himmel som efter en Storm.

Da han kort efter Hjemkomsten havde

lettet sit Sind gennem den gribende al-

vorlige „Tiltale til Nationen", som bærer

Navnet „Om politiske Drømmerier", og

som er et af de mærkeligste menneske-

lige Dokumenter i vor Litteratur, fik han

endelig Fred og Lise for sin Sjæl. Over
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de politiske Smaaskrifter, han siden ud-

gav i Ny og Næ, er der en let Tone,

en sorgløs Stemning. Han taler som en

Lejlighedspolitiker, som en Mand uden

Ansvar, knap nok som den historiske

D. G. Monrad, snarere som en Stemme

fra Folket, dets anonyme Aand. Disse

Pjecer har Form af Breve til en tænkt

Ven. Ogsaa det gør dem lettere i

Vægten og løfter dem op over Virkelig-

heden.

Men man maa ikke lade sig vildlede

af al denne Lethed, af disse spøgefulde

Indfald og Forklædninger. Monrad har

ikke villet give Publikum Indblik i sine

lønligste Stemninger. Og naar han. Marts-

ministeren fra 48 og Nederlagenes Mi-

nister fra 64, nu vilde sige et politisk

Ord, saa havde han Brug for den videst

drevne Blufærdighed, maatte bukke sig

dybt, for at det ikke skulde støde og

ved Paatrængenhed forfejle Virkningen.

Blot ikke agere Autoritet, blot ikke virke

ved sit Navn, saadan tænkte han, at

han lettere fik de stridende Partier i

Tale. Og at han i sin Bispegaard sad

og drømte om ved Tankens „stille

Magt" at udrette, hvad ikke Magterne i

Staten havde formaaet, — at faa Vandene

til at lægge sig og stille Stormen, derom

kan der ikke være Tvivl.

„Den stille Magt" kaldte Monrad et

af sine „politiske Breve", det sidste, han

skrev, Nr. 19. „Den stille Magt", d. v. s.

den Tingene iboende Fornuft, det i For-

holdene liggende Ligevægtspunkt, den i

Bevidsthederne nedfældede herskende

Mening, den er den stærkeste Magt i

Samfundet — det var Brevets Moral.

En saadan „stille Magt" vilde Mon-

rad nu -være i sit Folk, eller rettere

dens Redskab, dens Fortolker og

Præst. Ligesom Parlamentarismen ifølge

hans Betragtning først vilde komme
ind i Statslivet, naar „den stille Magt"

kaldte ad den, og ligesom „den stille

Magt", fordi Venstre havde misbrugt

Parlamentarismens Idé, havde kaldt paa

Estrup, saaledes kaldte „den stille Magt"

nu paa en Personlighed, der skulde

mildne og torsone Modsætningerne. Dette

Kald følte han Lyst til at følge. I dets

Tjeneste skrev han sine politiske Be-

tragtninger, denne stille, sagtmodige, af

hele hans overlegne Personlighed præ-

gede Tale til begge Sider, denne Af-

balancering af Ret og Uret, i en jævn,

næsten føljetonistisk Tone, af moderne

Aandspræg og med dyb Alvor bagved.

Og i dette Kalds Tjeneste lod han sig

tilsidst indvælge i Folketinget.

7.

Det hvide Hoved dukkede paany op

i Folketinget, i det Folketing, hvis Fører

han i sin Ungdom havde været, og som
havde set hans Manddoms Triumf og

dens Ydmygelse.

Det var et sælsomt Syn, og i en For-

samling, hvor man paa det Tidspunkt

var løbet tør paa Nyheder og Sensatio-

ner, blev Monrad disse Aars Oplevelse.

Han var en stor Tiltrækning for Nys-

gerrigheden. Man besaa ham som et

interessant Mindesmærke. Han var og-

saa værd at se paa, saa kraftig og

værdig hans bredryggede Skikkelse tog

sig ud, og Ansigtet, som i hans unge

Dage havde haft noget mørkt over sig,

som kunde gøre et næsten skummelt Ind-

tryk, havde nu en i sig selv hvilende

Storhed og Mildhed over sig.

For ham selv har det vel haft sin

Tillokkelse endnu engang at komme op

paa Brædderne. Men ogsaa sin Skuf-

felse. Thi hvis han, „den stærke Drøm-

mer", som Vilh. Andersen har kaldt

ham, virkelig har drømt om, at han

havde en Mission i Øjeblikkets Politik,

saa behøvedes der ikke mange Dages

137 =r=r



D. G. Monrad

Samvær med Estrup og Berg i Folke-

tinget, før han er vaagnet op af den

Drem. Han maa ogsaa have følt, at

der var noget, der bristede for ham

personlig. Han havde ikke mere den

gamle sikre Gang blandt Mennesker,

ikke mere sit Greb paa at beherske en

Forsamling med sin Tale. Magtens

Guddom havde i 64 rørt ved hans

Hofte og lammet ham.

Monrads Optræden i SOaarene blev,

som han selv sagde, en Art Efterskrift,

„den sidste Martsministers sidste Ord,

hans Afskedshilsen, hans Farvel". Og
den tragiske Skæbne, der forfulgte ham
i hans Liv, vilde, at denne Efterskrift

skulde indeholde som i en Sum al den

Bitterhed og Mistrøst, hans Liv havde

været fuldt af. Den Tvivl om Dan-

marks Fremtid, som i 1864 havde

sneget sig ind i hans Sind, den fik en

Potens, da han i disse sidste Rigsdags-

aar saa Tanken om det Heles Vel op-

løst af Partilidenskaben. Og den Angst

for den frie Forfatning, som han havde

baaret paa lige fra Martsdagene i 1848,

den kom til at skrige ud af Efterskriften.

Da han saa Grundloven knust, priste han

dem lykkelige, „hvis Øjne var lukkede,

inden de saa den ødelæggelse, der er

kommen over vor Frihed". Hans sidste

Følelse for Politiken var Modbydelighed.

Alligevel, til denne tragiske Skæbne
er Folket blevet Tak skyldig. Den har

givet det et smukt Minde mere i dets

Historie, Mindet om den gamle Grund-

lovsmand fra 48, der ene af sin Slægt

satte sin Person og sin Ære ind i den

følgende Slægts Grundlovskamp. Thi

sin Æresfølelse havde Monrad jo ikke i

det Parti, i hvis Rækker han stillede

sig, men i Modpartiet. Men sligt holdt

ham ikke tilbage. Han var igen ander-

ledes end de andre, anderledes end

Krieger, der forskansede sig i en per-

sonlig Reservation, anderledes end Mad-

vig, der forputtede sig i en Pjece, „trykt

som Manuskript", anderledes end An-

dræ, der indskrænkede sig til Drilleri.

Hvad Rang Monrad fortjener blandt

sin Tids Politikere, vil der være Tvivl

og Strid om. Men som Menneske er

han den største, ejendommeligste og

smukkeste Skikkelse blandt Mændene
fra 48. Han staar paa en ensom Plads

imellem dem, Demokrat mellem Aristo-

krater, personlig mellem Tidstyper, ikke

dækket af det Skjold, Solidariteten har

skærmet de andre med, kun med sit eget

Liv og sin egen Person til Værn for sit

Rygte — men netop derfor ogsaa mod-

taget og bedømt af vor Tid med høj-

sindet Pietet.
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Broanlæg ved Hellerupvej

Den gamle Overkørsel for Hellerupvej i Hellerup Stations nordre Ende er samtidigt med Stationens Udvidelse

erstattet med en Underkørsel, der har medført et betydeligt Broanlæg.

KØBENHAVNS BANEGAARDSORDNING
Af Ingeniør J. Falck.

I.

KØBENHAVN fik sin første Baneforbindelse

i Aaret 1847, da den korte Roskilde-

bane blev taget i Drift. Staden var den-

gang en lille, tætlukket By, der klemtes af

sine Volde. Fyrrenes driftige Fremgangsaar

havde skabt en stigende Trang til Udvidelse,

men det stramme Voldbælte holdt igen, og

foran dette laa Fæstningens Glacis, hvor de

trykkende Byggeforbud stod ved Magt. Fra

den takkede Voldlinie, der trak sig udenom
Byen omtrent hvor nu Voldgaderne findes,

laa Landet aabent eller dog kun med let

Bebyggelse indtil den fjærne Demarkations-

linie, der paa det nærmeste har fulgt Fal

konéralléens og Jagtvejens nuværende Strøg.

De store Forstadskvarterer var altsaa den-

gang endnu ikke til, og først udenfor Gla-

cisets Grænse rejste nogle smaa Landsbyer

deres lave Tage. Frederiksberg var ogsaa

trods Kongeslottet kun for en Landsby at agte.

Naturligvis — det kan man gærne sige —
fik Banegaarden sin Plads udenfor Voldene

(Plan I). Sammenspillet mellem en By og

dens Baneforbindelser var jo endnu ikke af-

klaret i Erfaringen. For flere af Verdens

Storbyer har Forholdet ogsaa til en Begyn-

delse været et ganske lignende. Men medens

Banegaardene her i Tidens Løb har skudt

Forlængelser ind imod Byhjærtet for at drage

Trafiken til sig, har Udviklingen i Køben-

havn haft en jævnere Gang, og det af en

dobbelt Aarsag. Dels var Staden jo kun

en lille By, da Roskildebanen førtes til, og

Afstanden til dens fjærneste Ende altsaa dog

ikke uoverkommelig. Og dels har Byens

væsentligste Udvidelser maattet foregaa i

vestlig Retning, da Sundet trækker en na-

turlig Grænse imod Øst, og Banecentret er

derunder blevet omsluttet af Bebyggelsen.

Den fuldstændige Banegaardsordning, som
for Tiden er under Udførelse, har da heller
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Plan I. Roskildebanens Station udenfor Voldenes Kebenhavn ca. 1850.

V, N og henholdsvis Vester, Nerre- og Østerport

ikke fordret nogen Gennembrydning af de

gamle Kvarterer, saa meget mindre som
Byens Kærnepunkt flytter sig imod Vest.

Selv Forbindelsen med Havnen har ladet sig

iværksætte paa den læmpeligste Maade=

Roskildebanen var endnu ikke forlænget

til Korsør, da Byens første Udvidelse fandt

Sted. Fæstningens Demarkationslinie blev

nemlig i 1852 trukket tilbage til Søernes

indre Rand, og de udenfor liggende Grunde

frigivne til Bebyggelse. Og her skød nye

Bydele straks i Vejret. Strømmen fulgte

først de gamle Hovedveje, der fra Nørre- og

Vesterport førte ud i Oplandet. Paa disse

Punkter var Presset stærkest og Modstanden

mindst, medens de døde Kvarterer i Byens

nordlige Ende, Nyboder og Kastellet, øvede

et vist Modtryk mod Bevægelsen. I de føl-

gende to Aarti opstod saaledes de første

Forstæder, paa Nørre- og Vesterbro, og Be-

byggelsen skød samtidigt videre ud over

Frederiksberg og bredte sig desuden paa

Pladsvindinger i den ældre By. De hen-

liggende Fæstningsjorder blev endelig i 1869

afstaaede til Kommunen og Voldenes Ned-

rivning derefter paabegyndt i 1872. Mel-

lemrummet mellem den ydre og den indre

By fyldtes nu af de opskydende Voldkvar-

terer med de brede Boulevarder og de veks-

lende Parkanlæg og Bebyggelser. Efter-

haanden som der paa disse Steder dæm-
medes op for Udnytterstrømmen, øgedes

Presset imod Nord, og i 80erne brød

Byggeriet ud ved den nedrevne Østerport

og dannede Østerbrokvarteret. Den kom-

mende Storby stod da tydelig i sine første

Rids, og Spørgsmaalet om en hensigtsmæssig

Banegaardsordning havde ogsaa paa dette

Tidspunkt gentagne Gange været fremme.

Det skulde snart blive brændende.

II.

Roskildebanens Udgangsstation var lagt

syd for Vesterbrogade, omtrent lige ud for

Frihedsstøtten. Pladsen her laa ret afsides

i Forhold til Hovedfærdslen, men bød til

Gengæld gunstige Betingelser for en For-

bindelse med Havnen. Efter Linieforlængel-

sen til Korsør (1856) viste Banegaarden

sig imidlertid hurtigt for lille, og afgørende

blev det, at en Banetilknytning med Byens

nordlige Opland syntes vanskelig at gennem-

føre. Planer af denne Art havde i nogen

Tid været under Drøftelse, men Sagen fik

først fastere Hold, da Baneselskabet tog den

i sin Haand. Oprindeligt ønskede Selskabet

sig dog kun en kortere Linie for Udflugts-

trafiken til Klampenborg, og Anlæget af den

nordre Oplandsbane er egentlig blevet det

paanødt. Efter nogen Vaklen fastsloges

imidlertid Linierne for den saakaldte Nord-

og Klampenborgbane, en Indlandslinie over

Hillerød til Helsingør og en Sidegren fra

Hellerup til Klampenborg. Hovedvanskelig-
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heden laa nu i Banens

Indføring i København,

fordi Kommunen her mod-

satte sig et Baneanlæg

gennem Nørre- og Vester-

brokvartererne. En Tid

lang saa det endogsaa ud

som en Forening af Nord-

og Vestbanegaarden ikke

skulde blive mulig, hvad

der i driftslig Henseende

vilde blive en følelig

Mangel. Men da Sagen
gik i Kommission, fandt

man en antagelig Løs-

ning i den Ordning, der

har bestaaet indtil nu.

I Henhold hertil blev Vest-

banegaarden flyttet om paa

den nordre Side af Vester-

brogade og blev tillige

Udgangspunkt for Nord-

og Klampenborgtogene. De sammenløbende
Banelinier blev trukket ind i Kilen mellem

Nørre- og Vesterbrogade, og Roskildebanen

fik derunder sin Afbøjning ved Vigerslev

og sit kendte kurvede Indkørselsspor ved

Frederiksberg. Samtidigt fik ogsaa Frederiks-

berg By sin Jærnbanestation (1864).
I de følgende Aar bredte Banenettet sig

videre over Sjælland, hvad der medførte en

forøget Trafik paa Hovedstaden. Først kom
Baneforgreningerne ved Roskilde, Sydbanen
til Masnedsund og Nordvestbanen til Kalund-

borg, henholdsvis i Aarene 1870 og 1874.

Derefter blev i 1879 Frederikssundsbanen

knyttet til ved Frederiksberg. Praktisk taget

virkede Københavns Banegaard derfor ved

70ernes Udløb som Endestation for seks

sammenførte Banelinier, idet de løbende Tog
for Størstedelen udgik fra og førtes tilbage

til Byen. Hertil kom kort efter Tiaars-

skiftet Banegaardens Forbindelse med Hav-
nens søndre Ende ved et Spor tværs over

Vesterbrogade (1880). Toggangens Stig-

ning fremgaar tydeligt af de samtidige

Dobbeltsporanlæg. I 1874 aabnes 2 det

Spor til Roskilde, i 1879 3det Spor til

Klampenborg.

Under alt dette havde Banegaardens Trafik

antaget Former, der nødvendiggjorde en Ud-

videlse med passende Hensynstagen til Frem-

tidens Muligheder. Baneselskabet følte, at

det ikke paa egen Haand kunde magte Op-

Det indre af den ene Hal i Hovedbygningen paa den nye Banegaard.
Skrankerne for Rejsegodsexpeditionen under Opstilling.

Bygningen har to Haller, en for Ankomst og en for Afgang, adskilte ved Rejse-

godsexpeditionen. Gennem Sejlerne til venstre ser man ind i den anden Hal.

gaven og henvendte sig derfor til Rege-

ringen, der nedsatte en Kommission til

Sagens Behandling (1878). Henvendelsen

blev saa meget desto rimeligere som Ba-

nerne to Aar senere overgik til Staten.

III.

Sagen stod nu anderledes end i 47 og
64. Byen var ved at blive stor, og Vær-
dien af gode Baneforbindelser var begrebet

af alle. De fjærne Bydele kunde med
Grund føle sig forfordelte ved Stationens

Beliggenhed. Navnlig forekom det menings-

løst, at den korte Udflugt til en af Skov-

stationerne skulde besværliggøres ved den
lange Vej til Vesterbro. Den nordlige By-
ende ved den nedrevne Østerport laa inde

med den ældste Fordring, og i Øjeblikket

fik denne forøget Vægt, da det ret velhavende

Østerbrokvarter var ved at danne sig. Men
ogsaa Nørrebro kunde møde frem med be-

rettigede Krav, og da Nordbanen gik over

dets Jorder, var de noget lettere at til-

fredsstille. Et Forbillede paa saadanne Sær-

stationer havde man iøvrigt ved Frederiksberg,

der nu var vokset sammen med Hovedstaden,

omend Frederiksberg Station ikke havde
nogen egentlig Forbindelse med Nord-

banerne.

Hertil kom nærliggende Udvidelsesplaner.

Byens gamle Havn lod sig trods gentagne

Uddybninger ikke hæve til Tidens Højde,
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og man paatænkte derfor nye Havneanlæg

mod Nord paa Inderredens Vestside. Det

maatte nu staa som ønskeligt at faa en

Sporforbindelse til denne Nordhavn, og dette

pegede atter hen mod Anlæget af en Øster-

bro Station. At tillige den nordre Del af

den gamle Havn derved kunde faa de

manglende Kajspor, var ogsaa værd at be-

tænke.

Banernes egne Interesser syntes at kunne

falde sammen med Byens. Den overvæl-

dende Trafik paa Københavns Station op-

fattede man som en delvis Følge af Bane-

gaardens Enestilling, og det kunde da staa

Midtparti af Hovedbygningen og BrooverdæKningen foran denne under Arbeide

som noget ganske fordelagtigt at have flere

Tilgangspunkter fordelt i Staden. Kommis-

sionens Forhandlinger gav Tankerne Form.

Man kom til at se Maalet i en Banegaards-

ordning med Særstationer i de enkelte By-

dele og passende Forbindelsesbaner mellem

disse. Anlæget af en Østerbro Station med

Spor til Hellerup stod i første Række, men

hertil føjedes en Nørrebro Station ved den

gamle Nordbane og et Forbindelsesspor mel-

lem disse nye Stationer. Endelig tænkte

man sig en Bane lagt rundt om Havnen fra

Østerbro til den gamle Banegaard. Den

hele Ordning vilde dog give en besværlig

Drift, og skønt Forhandlingerne paa dette

Tidspunkt egenlig var afsluttede, udkastede

Overingeniør Tegner derfor — nærmere for

at paavise Manglen — den Tanke at tilføje

et Forbindelsesspor lagt fra Vester- til Øster-

bro ind gennem Parkerne og i Tunnel under

den mellemliggende Bebyggelse. Forslaget

havde dog den Ulæmpe, at Sporene paa

den gamle Banegaard kom i to forskellige

Planer.

Kommissionens Indstilling blev Grundlaget

for en Række Forslag, der i de følgende

Aar forelagdes Rigsdagen uden at blive gen-

nemførte. Det var Visnepolitikens golde Tid,

hvor alle Regeringsforslag blev kvalte lyd-

løst i Folketingets Udvalgsværelser. Kom-
missionsarbejdet fik sit synlige Mindesmærke

i den nu dødsdømte Nørrebro Station, der

aabnedes i 1886, bragt

til Udførelse — unægte-

lig — ved et estrupsk

Provisorium. Men da Etats-

raad Hammerich ved et

Foredrag Aaret forud

havde givet Banegaards-

spørgsmaalet en frisk og

fornyende Behandling,

blev Sagen efter Lands,

tingets Ønske atter sendt

i Kommission.

Den forløbne Tid var

ikke gaaet sporløst hen.

Bl. a. havde Aarene bragt

Færgeforbindelsen ved Sto-

rebælt og Færgeoverfarten

ved B'alster, og saaledes

udvidet Hovedstadens Op-

land paa en uanet Maade,

samtidigt med at Post-

skibsruten mellem Gedser

gav Drømme om en frem-

i Forbindelsen med Fast-

og Warnemlinde

tidig Stortrafik

landet. Baneanlæg paa Sveriges Kyst drog

desuden Tanken hen paa andre Muligheder.

Man tænkte sig nye Færgelinier over Sundet

og Anlæget af en Kystbane til Helsingør,

dels som Turistrute, dels som Afkortning af

Vejen til Helsingborg.

Kommissionens første Gærning var at

foreslaa nogle paatrængende Foranstaltninger

til Forbedring af Banegaardens Driftsforhold.

Forslagene fik Ministeriets Billigelse og blev

straks derefter udførte, altsaa provisorisk.

For at bøde paa den manglende Perronplads

foretog man saaledes en Udskilning af Bi-

stationer indenfor det store Hele. Fra Bane-

gaardens Anlæg havde Klampenborgtogene

haft deres særlige Bygning for Enden af
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Hovedstationen. Den større Station ved visse Punkter har overkendt Forlioldene.

Gyldenløvesgade blev nu opført, og den Store Dele af hans P'orslag er vel skaaret

gamle Klampenborgbanegaard blev udvidet bort, men der er nok for ham i det, der er

og omdannet til en Station for Nordbane- blevet staaende. Han byggede i meget paa

togene (1886). Hovedstationens stærkt tra- det tidligere Arbejde. Planen om Anlæget

fikerede Perroner fik derigennem nogen Af- af en Østerbro Station maatte han naturlig-

lastning. Efter at dette Forhaandsarbejde vis bibeholde, og paa samme Maade optog

han Tegners henkastede

Tanke om den forsænkede

Forbindelsesbane til Vester-

bro. Men med beslutsomt

Klarsyn foreslog kan at

nedlægge Persontraflken

paa den gamle Banegaard

og anlægge en ny, for-

sænket Personstation syd

for Vesterbrogade med
Indløb ad den gamle Linie

syd om Byen gennem
Valby Bakke. Den nye

Bylinie — som han flyt-

tede ud i Boulevarderne —
passede nu smukt ind i

Helheden. Det var denne

Del af Forslaget, der gjorde

Indtryk paa Samtiden. Ved
70ernes Slutning vilde det

have staaet som en for

storstilet Tanke, men ved

80ernes Midte var det

efter Forholdenes Udvik-

ling som om Columbus'

Æg hermed blev sat paa

Spidsen. Efter Hamme-
richs Forslag skulde Bou-

levardbanen støttes af en

ydre Linie gennem For-

stæderne, fra Svanemøllen

over Nørrebro og Frede-

riksberg til Valby, drevet

parallelt med Hovedlinien

gennem Byen. Det var

vel hans største Foregri-

belse at tillægge denne Bane en væsentlig

Forstadstrafik.

Kommissionen optog Hammerichs Plan,

men holdt paa, at ogsaa Godsstationen

burde flyttes over Vesterbrogade, da den

gamle Grund var altfor værdifuld til An-

vendelse for et Godsbanegaardsanlæg. løvrigt

søgte den ved nogle Ændringer at skaffe

simplere Driftsforhold. Den vilde saaledes

bibeholde de gamle Indløb fra Vest og Nord,

førte i Tunnel under Vesterbrogade til den
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Perrontunnelen paa Personbanegaarden under Udførelse

var gjort, kunde Kommissionen gaa over til

Dagsordenen, Drøftelsen af Banegaardsspørgs-

maalet paa det nye Grundlag.

IV.

Det er Etatsraad Hammerichs Hovedfor-

tjeneste at have set stort paa den store

Sag. Ved Siden af hans sammenpassede

Plan staar de tidligere Forslag som Flik-

værk uden Linier. Og overfor denne Kends-

gærning har det mindre Vægt, om han paa
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Prevebelastning af Broen for Peder Bangsvej.

Frederikssundsbanens nve Personlinie fra Vanløse fores som en Højbane over

3 Veje og 1 Banestrækning. Under Prøvebelastningen maales Broens Nedbejning
paa et „Ur", hvis Viser drives af et i Brodrageren ophængt \'ægtlod.

V.

Det blev Kommissio-

nens Opgave gennem en

offentlig Prisudskrivning,

der ogsaa skulde staa

aaben for Udlændinge,

at skaffe den bedst mu-
lige Plan for en Bane-

gaardsordning. Den da-

værende Stadsingeniør

Ambt, Statsbanernes nu-

værende Generaldirektør,

sejrede med et Projekt,

hvis Hovedtræk dog no-

get nær faldt sammen
med et i Statsbane-

anlægene samtidigt ud-

arbejdet Forslag. I det

væsentlige betegnede Pla-

nen en Tilbagevenden

til det ældre Hamme-
rich'ske Udkast, natur-

ligvis med de Ændrin-

ger som de stedfundne Anæg maatte med- ninger. Det blev derfor Opgaven at søge
føre. Det fulgte saaledes Tanken om Per- en Indskrænkning i Planen, som uden at

sonbanegaardens Flytning til Pladsen syd foregribe dens endelige Gennemførelse skaf-

for Vesterbrogade og Tilvejebringelsen af fede et efter Tidens Forhold tilfredsstillende

et nj't Indløb gennem Valby Bakke. Lige- Anlæg. Der var allerede saadanne Forslag

ledes medtog Forslaget den forsænkede For- til Behandling i Folketinget, da den nu-

bindelsesbane til Østerbro Station med værende Telefondirektør Johannsen fremsatte

Fortsættelse i Sporene til Hellerup. Det en Tanke, som vakte almindelig Opmærk-
forudsatte endvidere en Nedlægning af den somhed. Han foreslog at udelade Forstads-

gamle Banegaard og de gamle Indlobslinier banen og altsaa ogsaa den fjærnere Gods-
til denne. Stationerne paa _ Nørrebro og linie, hvad der maatte medføre en Nedlæg-
Frederiksberg mistede derved den umid- ning af Persontrafiken paa Frederiksberg og
delbare Forbindelse med Hovedlinierne, men Nørrebro Stationer. Da det lige fra den
fik til Gengæld en særlig Forstadsbane med første Banegaardskommission i 78 havde
Tilslutning til disse. Ganske selvfølgeligt staaet som Opgaven at skaffe Hovedstaden
var alle indre Vej- og Gadeskæringer lagt flere Tilgangspunkter til Banerne, var For-

ude af Plan. Det nye ved Forslaget var slaget naturligvis noget bratvendt. Men det

den gennemførte Adskillelse mellem Person- byggede paa den Kendsgærning, at Byen
og Godslinier, en Fortsættelse af den paa- var ved at faa et fortrinligt Sporvejsnet, og
begyndte Udvikling. Den bestaaende Gods- at Vilkaarene for den indre Samfærdsel der-

forbindelsesbane skulde som løftet Højbane med vilde blive fuldstændigt forandrede,

tjene Persontrafiken, og som Erstatning var Sporvejene kunde blive Tilførselslinier til

der planlagt en ny Randbane for Godstogene Banerne. Ved en saadan Indskrænkning i

i en Halvring udenom Byen.

Denne fuldstændige Banegaardsordning,

som blev nøjere fastslaaet i et ved Rege-

ringen udarbejdet Projekt, vilde imidlertid

ikke blot være bekostelig i Anlæg og Drift,

men det maatte overhovedet anses for tvivl-

Planen opnaaede man det væsentlige: en ny
Personbanegaard og den eftertragtede For-

bindelse mellem Vester- og Østerbro. An-
lægsudgifterne vilde dertil blive betydeligt

forringede, og — hvad der ikke vejede

lettest — Driften vilde blive simplere og
somt om Trafiken paa København kunde langt mindre bekostelig. Regeringen gjorde

siges at kræve saa storartede Foranstalt- Forslaget til sit, og Loven om Københavns
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Personbanegaardsanlæg blev da endelig ved-

taget i 1904, ført igennem af Systemskiftets

sejrrige Ministerium.

Det var senere end i den Ilte Time.

Aaret forud var Færgeoverfarten Gedser-

Warnemiinde taget i Drift, og Landet fik

dermed ret brat en Storrute i den inter-

nationale Færdsel. Til det dobbelte Skifte

ved Færgestederne føjedes imidlertid for

Skandinaviensforbindelsen den fuldstændige

Rejseaibrydelse i København. Xaar Linien

Skæringen mellem den nye, løftede Personlinie fra Vanløse til Valby og Vest-

banens gamle (bibeholdte) Indleb til Frederiksberg.

senere er gaaet tilbage i Kappestriden med

Ruten over Trelleborg-Sassnitz, saa har sik-

kert denne Omstændighed en væsenlig Del

af Skylden, og først med Boulevardbanens

Aabning — om 3—4 Aar — vil Manglen

kunne bødes.

VL
Personbanegaardsanlæget har medført For-

andringer ud over Byens Grænse. Drifts-

stationen ved Vigerslev og Trafikstationerne

ved Vanløse og Hellerup har saaledes maattet

undergaa betydelige Omdannelser. De indre

Banelinier er desuden delvis udvidede, og

nye er komne til. Nogle Eksempler paa de

udførte Arbejder ses i de vedføjede Billeder.

Flere af de nye Anlæg er tidligere tagne i

Brug, men det er dog først med Central-

banegaardens Aabning, at Baneforholdene

viser en iøjnefaldende Forandring. Den

nye Fordeling af Gods- og Personlinien frem-

gaar af Plan II.

Dobbeltsporet fra Roskilde deler sig ved

Vigerslev i to Hovedlinier, en Godsbane,

der sj'd om Vestre Kirkegaard fører til

Godsbanegaarden ved Kallebo Strand, og en

Personlinie gennem Valby Bakke til den nye

Centralbanegaard. Vestbanens gamle Indløb

over Roskildevej danner dertil en Sidegren

for de daglige Mælketog til Frederiksberg.

Og paa samme Maade er Frederikssunds-

banens indre Linie spaltet

i to. Godstogene følger

den gamle Vej til Fre-

deriksberg Station, men
Persontogene bøjer af

ved Vanløse og gaar ad

en løftet Bane over Spo-

rene ved Roskildevej til

den nye Personlinie ved

Valby. Persontraflken paa

Frederiksberg Station er

nedlagt, og det gamle

Dobbeltspor fra Frederiks-

berg til Vesterbro er nu

kun en Rangerlinie uden

regelmæssig Drift.

Nord- og Kystbanen

har endnu et dobbelt

Indløb, men Linien til

Vesterbro bortfalder med
Boulevardbanens Aab-

ning. Persontogene gaar

da alle over Østerbro, hvor

Strækningen faar fire Spor til at føre Tra-

fiken, og ender paa Centralbanegaarden ved

Byens Midte. Foreløbigt er det da Boule-

vardbanens første Bestemmelse at føre To-

gene fra Nord- og Kystbanen til Vesterbro,

men Linien er desuden god for den gen-

nemgaaende Trafik, og heri ligger store

Fremtidsmuligheder.

Som Roulevardbanen danner den indre

Forbindelse mellem Byens Stationer, gaar

Godslinien over Nørrebro og Frederiksberg

som en Randbane i Byens Udkant. Til sin

Tid skal den indgaa i Personlinien fra Hel-

lerup til Valby, og bliver i Virkeligheden

en Forstadsbane i Svøb. Loven om Person-

banegaardens Anlæg tilsteder nemlig Person-

trafik paa Linien, og sandsynligvis vil der

under Sommersøndagenes Trafik gaa Tog
mellem Frederiksberg og Hellerup, og mulig-

vis videre til og fra Holte.
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Plan II. Københavns Banegaardsordning. Arbejdsstandpunktet ved Personbanegaardens Aabning.

Den paa Kortet vedfo.ede Forklaring angiver Liniernes Betydning. Sondringen mellem Person- og Godslinier vil dog

næppe blive ganske fast, idet der sandsynligvis vil komme til at lobe nogle Persontog paa Godsforbindelsesbanen fra

Frederiksberg til Hellerup, og Boulevardbanen vel ogsaa vil Jaa sine Godstog.

V Valby Station, VR Vesterfælledvej Billetsalgssted, P den nye Personbanegaard, PN Nordbanegaarden, PH Holte-

banegaarden, PK Klampenborgbanegaarden, FR Station ved Frederiksborggade (anlægges samtidigt med Boulevard-

banen); Østerbro Station, Sv fremtidig Station véd Svanemellen, N Nørrebro Station (der nedlægges som Godssta-

tion og flyttes til Lygten, L), F Frederiksberg Station, R Roskildevej Station, VG Valby Gasværk Station,

G Godsbanegaarden, Kv Kvægtorvsstationen.
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Den fremtidige Udvikling afhænger da af

Trafikens Vækst.

Ved Ordningen af Kjøbenhavns Banegaards-

forhold har det været Maalet af de spredte

Stationer at danne et driftsligt Hele. De

indre Linier er derfor Forbindelsesbaner og ikke

Bylinier for Stadens Trafik. Fra Nord og

Vest kan der vel komme nogen Forstads-

trafik paa Byens Centrum, og Udflugts-

trafiken mod Nord vil have sin stadige Be-

tydning.

Men at skabe et Bybanenet som f. Eks.

Berlins har ligget ganske udenfor Banernes

Opgave, og for Sagens Forretningsside kan

det' ikke tilraades at dette Sporgsmaal ta-

ges op.

Frihedsstøtten nedrives.

For at Mindesmærket ikke skulde lide Skade, blev det fjærnet inden .Arbejderne

ved Broen for Vesterbrogade. Frihedsstøtten skal til sin Tid opstilles

omtrent paa sit tidligere Sted.
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FINANSPOLITIK
Af L. Bramsen.

I
Novemberheftet er der gjort Rede for de

forelagte Skattelove til et samlet Beløb af

11,2 Millioner Kr., hvortil saa kommer Ind-

dragning af 1,2 Mill. Kr. af de 1,5 Millioner,

som Statskassen ifølge Skattelovene af 1903

aarlig skal udbetale til Kommunerne efter de

derom gældende særlige Fordelingsregler.

For nogle Dage siden sluttede i Folketin-

get 1ste Behandling af de 4 Hovedlove —
Skatteforhøjelserne paa 01, Akvavit og Ci-

garetter samt paa Indtægt og Formue —

,

der tilsammen er beregnede paa at skulle

indbringe 10,900,000 Kr.

De 1,200,000 Kr., som Kommunerne der-

hos skulde miste, ere under Finanslovens og

Skattelovenes Behandling i Folketinget kun

blevet omtalt i Forbigaaende, eftersom dette

Kommunetilskud findes optaget i det Lovfor-

slag om personlig Kommuneskat udenfor Kjø-

benhavn , der er forelagt Landstinget , efter

ifjor at være vedtaget i Folketinget. Da nu

Bestemmelserne om dette Statstilskud aldeles

ikke berøre den kommunale Skattelov som

saadan og derfor ligesaa godt kunde gøres

til Gjenstand for en særlig Lov eller afgøres

paa Finansloven, havde det været ønskeligt,

om Regjeringen havde valgt en af disse Veje

og derved bragt Sagen til Behandling i Fol-

ketinget , hvorved denne ikke uvigtige Be-

standdel af „Balancelovene" kunde være

blevet behandlet i Forbindelse med de andre

Forslag, sammen med hvilke de jo danner

et Hele.

Den Modtagelse, som de i Folketinget fore-

lagte Skattelove har faaet, har været meget

forskellig hos de fire Grupper og kan vist-

nok i Korthed betegnes saaledes:

Yderst velvilligt har, som det kunde for-

modes , Regjeringens Parti taget imod alle

Forslagene, ja enklte Talere har endog udtalt

deres Glæde over, at man, hvis de vedtages,

vil have gjort et nyt Skridt paa Venstres

gamle Vej, nemlig at faa de direkte Skatter

forøgede, denne Gang med 4^/2 Mill. Kr.

Ganske bortset fra de foreliggende Forhold,

der jo ere mindre egnede til i det Hele at

fremkalde Glæde, synes denne i dette Til-

fælde dog at maatte blive noget „anstrengt",

eftersom jo dog de indirekte Skatter samtidig

foreslaas forhøjet med et endnu større Be-

løb , en Forhøjelse, der endog rammer den

Akvavit, der hidtil har været fredlyst med

19 Øre pr. Liter 100% — netop 27 Gange

mindre end Englands Afgift — og som endnu

i 1908 var saa ildeset, at man for at undgaa

den, møjsommeligt konstruerede Kompensa-

tionsloven om forhøjet Afgift af den Spi-

ritus, som ikke er Akvavit — den Lov, der

hvilede paa Beregninger, som ganske svig-

tede, og som derfor har kostet os adskillige

af de mange „uforudsete" tabte Millioner.

Imidlertid — Regjeringspartiet har fundet

Forslagene udmærkede som Helhed, og har

der været gjort en eller anden Bemærkning

til Enkeltheder fra den Side, er de gjennem-

gaaende energisk blevne imødegaaede af Fi-

nansministeren, hvorefter man saa har takket

ham.

Alligevel er det sandsynligst, at Folketin-

gets Flertal under Udvalgsbehandlingen —
selvfølgelig i Forstaaelse med Ministeren —
vil stille nogle Ændringer, om ikke af anden

Grund saa for en Ordens Skyld, da det jo

næsten vilde virke foruroligende, hvis saa

mange og saa store Lovforslag kom til an-

den Behandling uden Ændringsforslag fra

Flertallet.

For det radikale Venstre har Stillingen

nærmest været den modsatte; der er egentlig

ikke noget, der har fundet Naade for dets

Øjne, det skulde da være Cigaretskatten.

Men Forhandlingen har tillige for dette Parti
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været vanskelig, til Tider pinlig. Forholdet

er jo nemlig dette, at i de Aar. der gik

forud for det radikale Ministerium, var det

Partiets Taktik at foreslaa Bevillingerne saa

store som muligt; saaledes foresloges Told-

loven mange Millioner dyrere, Lønningslovene

forlangtes langt rigeligere m. m. Da det saa

i Juli 1909 blev nødvendigt at optage Stats-

laanet paa de 40 Millioner Kr., bekæmpede

Partiet det i begge Ting som for stort, hvad

dog ikke hindrede dets egen Finansminister

i allerede 4 Maaneder efter at anmode Rigs-

dagen om Ret til at afslutte et yderligere

Statslaan. Da saa Partiet atter kom i Op-

position, skildrede dets Formand i Folketinget

i levende Farver Finansernes beklagelige Til-

stand og udregnede, at Statskassens frem-

tidige normale Underskud , selv naar vigtige

Love udsattes, maatte anslaas til mindst 20

Millioner Kr. aarlig.

Efterat nu Regjeringen i forrige Samling

har faaet nye Indtægtslove for henved 8

Millioner Kr., vil man forstaa, at det ikke

har været saa let for Partiet at gjøre gæl-

dende, at de foreslaaede 1 1 Millioner ikke

skulde være nødvendige. Forsøget er imid-

lertid gjort alligevel, om end der har været

lidt Slinger i Valsen mellem Partiets Ordfører

ved Finansloven og Ordføreren under Skatte-

lovene. Det er endt med , at man vil for-

handle paa Basis af Cigaretloven og Indtægts-

og Formueskatteloven, den sidste dog kun

som midlertidig Lov og med en stærkt for-

øget Formueskat. For det bayerske 01 og

Akvavit en, der sammen med Cigaretterne

blev benævnt „Husholdningsbudgetternes Va-

rer'', ønsker man derimod ikke at vedtage

Skatteforhøjelser. I det Hele tør Regjeringen

vistnok ikke vente nogen virkelig Under-

støttelse fra den Kant.

Den socialdemokratiske Gruppe er simpelthen

imod det Hele. Ganske vist er Socialdemo-

kratiet principielt til enhver Tid begejstret

Tilhænger af direkte Beskatning til Staten,

men de to Gange, den hidtil har været fore-

slaaet , har det stillet sig saa uheldigt , at

man har ment at maatte gaa imod den. Det

samme er desværre ogsaa Tilfældet denne

Gang, baade fordi de mindre Indtægter ikke

ere tilstrækkeligt fritagne og Formueskatten

ikke tilnærmelsesvis høj nok, og fordi den

kommer i saa daarligt Selskab som med Øl-

skat og Brændevinsskat, som man slet ikke

vil have at gjøre med.

Hvad Folketingets Højre angaar, har det

meget bestemt tilsagt sin Medvirkning til at

tilvejebringe den Ligevægt mellem Indtægter

og Udgifter, som er Forslagenes Maal. At

Partiet vilde indtage denne Holdning, kunde

man forresten være sikker paa, eftersom det

jo forlængst og gjentagne Gange i de sidste

3 Aar har manet Regjeringen i den Hen-

seende. Imidlertid har der hos Højre i

Folkethinget vist sig Skuffelse over, at der

ikke er stillet Forslag om at gjøre nogle af

de Fejl gode igjen, som blev begaaet i 1908,

da man gjennemførte den Toldlov, som dog

først og fremmest har Skyld i Elendigheden

og ofrede nogle af Statskassens sikreste

indirekte Afgifter, saaledes paa Petroleum,

Kaffe, Salt og Ris med mere end 4 Milli-

oner Kr. Det er jo ikke blot Højre, der

mener, at dette Offer til Toldtheorier har været

til langt større Bedrøvelse for Statskassen

end til Glæde for Befolkningen. Men selv

om der skulde findes Folk, som fyldes med

Glæde ved Bevidstheden om disse Toldlettelser,

ere de dog paa det Rene med, at Glæ-

den vil blive noget blandet, naar Beløbet,

som nu foreslaaet, skal indvindes paany ved

en forhøjet direkte Skat paa Indtægt og For-

mue, der maa føles langt ned i Befolkningen,

der i Forvejen er stærkt betynget med di-

rekte Skat saavel til Stat som til Kom-

mune.

De Indvendinger, som Højre i Folkethinget

har rejst imod Enkeltheder ved Ølskatten,

Brændevinsskatten og Cigaretskatten, vil det

blive langt lettere at komme over, end de

Betænkeligheder, som ere fremførte overfor
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den betydelige Forhøjelse, som foreslaaes for

Statens Indtægts- og Formueskat, ledsaget af

Forslag om en yderligere stigende Skala for

Formueskatten og Fordringen om Selvangi-

velse af Formuens Størrelse, en Fordring,

som det faktisk for mange og betydelige

Skatteydere vil være umuligt at opfylde.

Under disse Omstændigheder blev Debatten

om det gamle Spørgsmaal, der angaaer di-

rekte og indirekte Beskatnings Fortrin og

Mangler, den interessanteste Del. En kort

Redegjørelse for den direkte personlige Skats

Stilling i Øjeblikket og Virkningen af de

foreslaaede Ændringer i den, kunde derfor

have Krav paa nogen Interesse.

At ligne personlig Skat har inden 1 903 i

Danmark faktisk været forbeholdt Kommu-

nerne. Først i det nævnte Aar indførtes

personlig Skat til Staten saavel af Indtægt

som af Formue, og den udgjorde omkring

8,600,000 Kr., hvoraf dog 1,500,000 Kr.

skulde tilfalde Kommunerne. Ved naturlig

Vækst, men især ved Forhøjelsen i 1909, er

denne Skat vokset til c. 13,700,000 Kr.,

og den foreslaaes nu forhøjet saaledes , at

den skulde indbringe 18,200,000 Kr. ; sam-

tidig foreslaaes altsaa, at Kommunerne frem-

tidig kun skulle have 300,000 Kr., hvad

der jo vil virke til Ugunst for deres Bud-

getter og bevirke nogen Forhøjelse af deres

Ligning. Det vil heraf ses, at Statsskatten

har været i hurtig Udvikling i den forløbne

korte Tid.

Paa samme Tid som dette Forslag om

Statsskattens Forhøjelse fremsattes i Folke-

thinget, er der — som anført — i Lands-

thinget fremsat Forslag til Lov om person-

lig Kommuneskat, som udvider Kommunens

Beskatningsret efter „Formue og Lejlighed"

betydeligt. Dersom denne Lov, der allerede

er vedtaget i Folkethinget i forrige Samling,

bliver gældende i den forelagte Skikkelse, vil

i vore Kjøbstæder en personlig Kommuneskat

svarende til 16— 17 "/ø af Indtægt ofte ind-

træde. Og dersom Vedkommende har sin

Indtægt af Formue, vil han, naar Lovens

Adgang til Tillæg i saadanne Tilfælde be-

nyttes i sit hele Omfang til Kommunen,

kunne komme til at svare 22—23 ^Jq i

aarlig Skat af Indtægten.

Paa Landet er jo den personlige Del af

Kommuneskatten procentvis væsentlig mindre,

men til Gjengæld er jo den kommunale Skat

paa fast Ejendom langt større end i Kjøb-

stæderne. Alligevel vil man ogsaa i Land-

distrikterne med de foreslaaede nye Bestem-

melser kunne komme op til en høj personlig

Skatteprocent.

I Kjøbenhavn fik man jo i 1910 en me-

get betydelig Forøgelse ved den nye Ind-

komstskattelov, straks efter blev Skalaen lor-

højet med en Femtedel, og det synes, at

man staar umiddelbart foran en ny Forhøjelse

— det bliver da 3 Forhøjelser i 2 Aar

!

Desuden opkræver Kommunen i Form af in-

direkte Skat, som dog er af den Beskaffen-

hed, at man ikke kan unddrage sig den, et

Overskud paa Vand-, Gas- og Elektricitets-

forsyning, der, saavidt det kan ses, i 1910

udgjorde over 7 Millioner eller mere end

Aarets Indtægtsskat.

Det er sikkert, at den personlige Skat i

Kjøbenhavn allerede nu findes meget tryk-

kende, og værre vil det blive, naar den for-

højes yderligere baade til Kommunen og til

Staten. Det maa jo ikke overses, at det er

et Mindretal i Landet, der overhovedet sva-

rer personlig Statsskat. Efter den sidste Op-

gørelse var der paa Skattelisterne ialt op-

ført 1,088,000 Personer over 18 Aar; af

dem. kom 712,000 mider Skattegrænsen,

medens 26 7,000 betalte Skat til Staten af

en Indtægt, der var under 1500 Kr. Kun

109,000 betalte for 1500 Kr. og derover, og

af dem var der endda 45,000, der ikke naaede

en Indtægt af 2000 Kr. — Selv om man

vil gøre gældende, at mange af Selvangivel-

serne ikke have været paalidelige, hjælper

det ikke; thi de ville bestemt ikke blive mere
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paalidelige, fordi man forhøjer Skattepro-

centen.

Medens saaledes Landets kommunale per-

sonlige Skatter alle i Øjeblikket staaer i For-

højelsens Tegn, kommer altsaa Forslaget om

den forhøjede direkte Skat til Staten paa

4^/2 Mill. Kr. Dette vil sige, at den oven-

nævnte Mand, der kunde beskattes med 22

—23 % til Kommunen af sin Indkomst,

ialt vil kunne komme til at betale 30 ^/q,

hvoraf ca. 7V2 "/o til Staten. Jeg har saa

ikke medregnet, at hvis hans Indtægt be-

staaer i Udbytte af Aktier o. 1., vil der før

han faaer dette udbetalt, være fradraget Skat

saavel til Kommunen som til Staten. Højre

paa Rigsdagen har nu den Mening, at vel

høre direkte Skatter nødvendigvis til et for-

nuftigt Skattesj'stem, men at meget høje

Indtægtsskatter — og det maa dog med et

mildt Udtryk saadanne paa 20 og 30 ^/o

benævnes — ere en Fare for Befolkningens

Erhvervslyst, og at de derfor maa undgaaes,

hvis det paa nogen Maade er muligt. Fra

et fiskalt Synspunkt er de heller ikke uden

Betænkelighed, eftersom de svække Forbrugs-

evnen og derved komme til at influere paa

Forbrugsskatternes Udbytte. At de fremfor

andre Skatter gør en Regjering upopulær, er

en Kjendsgjerning fra alle Lande og Tider.

Med megen Styrke og betydelig Virkning

er der fra Højres Ordfører i Folkethinget

gjort gældende, at Forbrugsskatter aldrig

maa svække Erhvervslysten og Sparsommelig-

heden, eftersom de netop kun ramme Ud-

gifterne og derfor opfordre til Sparsommelig-

hed, medens de direkte Skatter ogsaa ramme

den Del af Indtægten, som bliver tilbage og

er bestemt til at henlcegges. Det er ogsaa

paavist, hvorledes Forbrugsskatter medføre

den absolut paalidelige og nøjagtige Selvan-

givelse, hvorhos Skatten, uden noget særligt

Skatteapparat, indgaaer i det for Skatteyde-

ren mest belejlige Øjeblik, nemlig naar han

staaer med Pengene i Haanden for at bruge

dem. Dette er ganske modsat de direkte

personlige Skatter i Danmark. De kræve et

betydeligt og bekosteligt Apparat for at naa

et upaalideligt Resultat paa en for Skatte-

yderen meget lidt bekvem Maade. Thi det

kan man vel nok sige om Skatteopkræveren,

han komme hvorsomhelst og naarsomhelst

det være vil, han kommer altid ubelejligt.

En nær Fremtid vil nu vise, hvorledes de

Partier kunne forhandle sig til Rette, som

ere enige om, at det ikke kan udsættes læn-

gere, at gøre et alvorligt Forsøg paa at

skaffe Ligevægt mellem Statens Indtægter og

Udgifter. Det er i og for sig overmaade

vigtigt, men ogsaa for at vi kunne gøre os

Forventning om paa rimelige Vilkaar at

opnaa det Statslaan, som er nødvendiggjort

for at skaffe de 100 Millioner eller mere til-

veje, som vi i en kort Aarrække have sat

over Styr. —
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Chr. Dalsgaard: „Et Besog hos Landsbykunstneren".

GRAVMINDER
Af J. Werxer.

DALSGAARDS kendte Billede: „Besøg hos

Landsbykunstneren" fortæller om det

gamle Grav-

minde, dets

Historie og

Værd.

Vi gen-

kende Blom-

sterornamen-

terne, Salme-

verset og det

„Fred med

dit Støv",

som med Da-

tidens sirlige h'arti fra Bispebjærg Kirkegaard.

Bogstaver ere skrevne paa den hjærteformede

hvide Plade ; vi se den Virkning, som det

beskedne

Trækors og

dejævne Ord

have gjort

paa den unge

sørgende

Pige. Ved Si-

den af hende

staar den al-

vorlige Mo-

der; nøje un-

dersøger

hun,omKor-
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Fra Vestre Kirkeeaard.

Kirkegaardenes Skræk. Jensen-Klint:

Gravminde over Pianisten Ove Christensen.
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I

l'rækors

paa

raarbæk

iegaard.
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set svarer til Aftalen og til, hvad de der-

hjemme omstændelig have overvejet. Vi se

endelig Haandværkeren eller, som Maleren

kalder ham Landsbykunstneren, der afventer

Moderens Dom — forlegen men uden Æng-

stelse, thi han kender sit Sogns Følelser og

Meget er forandret siden de Dage, da Ung-

karl Mads Hansens Gravkors tænktes sat.

Kvindernes karakteristiske Dragter bæres ikke

mere , Landsbykunstneren er nu afløst af

Monumenthandleren i Købstaden, den vel-

havende Gaardmand finder ikke det billige

Træmonumenter fra Franlrfurter Hauptfriedhof.

Ønsker og han ved med sig selv, at hans

Arbejde er solidt og godt.

Dalsgaards Billede fører os i Tankerne

videre : ud paa den venlige Landsbykirkegaard

med den hvide Kirkegaardsmur, de hjemlige

Blomster, de mange smaa uindhegnede Grave,

hver med sit lille fordringsløse Trækors, hvert

med sin rørende Indskrift. Intet stort og fremtræ-

dende Monument bryder Stemningen og Freden.

Trækors svarende til Familiens Betydning.

Det samme gentager sig paa Købstadens

og Hovedstadens Kirkegaarde. Det maleriske

Skue, som den gamle jødiske Begravelses-

plads frembød med sine ejendommelige ens-

formede Gravsten, findes nu ikke paa den

moderne Kirkegaard med dennes kostbare

Gravsteder. Og i endnu højere Grad se vi,

hvorledes den ensartede Kirkegaards og Grav-
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steds Stil for-

flygtiges paa

de nyere kristne

Kirkegaarde.

Dette gør nu

i og for sig ikke

noget : nye Ti-

der, nye Skikke.

Og ganske na-

turligt er det, at

Pietet og kunst-

nerisk Interesse

fører de Efter-

levende i For-

hold til deres

Evne til at rejse

deres Afdøde

noget anseeligt

og noget for sig.

Naar blot dette

anbringes med

Smag og For-

staaelse, saale-

des at det ene
S. Wasncr: Gravminde paa mosaisk Kirkegaard.

Gravsted ikke

knuger og mis-

klæder det an-

det!

I saa Hen-

seende byder

vore 2 nye Kir-

kegaarde : Ve-

stre og Bispe-

bjerg Kirke-

gaarde, gode

Betingelser for

Anordningen af

Gravstederne.

Særlige Dele —
grupperede om-

kring Kirke-

gaardenes park-

lignende Mid-

terpartier— ere

udlagte til stør-

re Familiebe-

gravelser og

særlig monu-

Th. Bindesbøll: Gravminde paa Vestre Kirkegaard. N.Skovgaard: Gravminde over Præsten I. H. .Monrad.
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mentale Gravsteder, andre Dele ere forbe-

holdte de mindre Gravsteder; sluttelig udgøre

Frijordene Partier for sig.

Meningen hermed er nu ikke den, at disse

sidste prisgives. En smuk Beplantning af

Alleer og Læbælter, Anbringelsen af gode Or-

namenttræer paa forsømte Grave, lidt god

Vilje og Vej-

ledning kan

gøre de Dele

af Kirkegaar-

dene, som

rummer de

mindre be-

midledes Gra-

ve lige saa

hyggelige

som de andre.

Se blot de

nyere tyske

Kirkegaarde,

særlig Mun-

chens Wald-

friedhofe, og

sammenlign

dem med de

Stenørkner,

som findes

paa saa man-

ge af vore

større Kirke-

gaarde.

I saa Hen-

seende har

Foreningen

til Hovedstadens Forskønnelse sikkert gjort en

god Gerning ved gennem en Konkurrence og

Udstilling at vise Befolkningen for hvor for-

holdsvis smaa Midler, der kan erhverves noget

smukt og værdigt. Den lille Haandværker,

Haandværkssvenden, den Fingernemme i Hjem-

met vil derhos have set nye Opgaver for sin Vir-

ken. I Træ, i Jærn, i Sten fra gamle Bygnin-

ger etc, der saa godt som Intet koste, vise ved-

føjede Afbildninger, hvad der kan frembringes.

Birkeallé, Vestre Kirkegaard,

Hvilke interessante Variationer af Kors-

former vil der ikke kunne udføres i Træ,

der — det siger sig selv — er og bliver

det eneste naturlige Materiale for det frit-

staaende Kors? Man indvende ikke herimod,

at saadanne Træmonumenter ikke have nogen

Varighed. Vælges blot gode Træsorter som

f. Eks. vel

lagret Eg og

Lærk, og præ-

pareres disse

paa behørig

Maade, vil de

kunne vare

lige saa læn-

ge som f. Eks.

Sand- og

Kalkstenen.

Men desuden

maa erindres:

det er kun et

rent Mini-

mum af Grav-

steder, der

vedligeholdes

og beholdes

ud over 20

Aar — og

for denne Tid

er der ingen

TvivlomTræ-

monumentets

Holdbarhed.

Ikke min-

dre Vejled-

ning have forøvrigt de mere Bemidlede be-

hov, der have Evne og ogsaa Vilje til at

ofre noget paa Gravenes Udstyr. Gennem-

gaaende er det jo under al Kritik, hvad de

have sat paa disse, og mindst af alt faar

man af de mange Dusin-Monumenter det Ind-

tryk, som Dalsgaards Billede giver, nemlig

Efterladtes og Haandværkerens Kærlighed og

Interesse for Opgaven.

Ofte har jeg staaet overfor et af disse
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Bindesbøll: Gravminde paa Assistens Kirkegaard.
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sorte polerede

Monumenter, der

i Hundredvis fin-

des paa vore Kir-

kegaarde — og

det endog paa

vore allermest

bekendte Mænds

Grave ; jeg har

da spurgt mig

selv : hvad har

dog Meningen

været med netop

at vælge noget

saadant for den-

ne Mand ? Min-

det skulde jo

gærne være saa

lyst som muligt,

saaledes siger

man i alt Fald.

Her bliver det

det sorteste sorte.

Kun Eet vækker

det i Virkelig-

heden Mindet

om, nemlig om den grimme glinsende Kakkel-

ovn, som vi i Hjemmene omhyggeligt søge at

skjule med Skærme. Og dobbelt uhyggelig;

virker denne kakkelovnslignende Genstand i

den frie Xatur. I Solskin frembringer den den

ubehageligste Fornemmelse for Øjet, og i Graa-

vejr udtrykker den Kulde og Ligegyldighed.

En anden Art af Gravstene, der ogsaa

har faaet sit store Publikum — og det ikke

blot paa Kirkegaardene, men i Mindelundene

og paa historiske Steder, er Kampestenene.

Hvor ofte hører man ikke sige, „at de ere

smukke". Ja ude paa Marken, paa en Høj

eller i større særlig dertil egnede Anlæg,

kan en saadan Sten bringe Afvexling —
kan ogsaa give en vis Virkning.

Men i al Almindelighed er en saadan Sten

ikke smuk — den er for det meste endog

grim — uden ædel Form og uden Liv og

Jerndorff og Bindesbell : Gravminde.

Lød. At vælte

disse mægtige

Sten ind over

Gravene er en

aabenbar Mis-

forstaaelse.

Det er ogsaa

e,t Fejlsyn, at se

noget smukt og

monumentalt i

de høje tilhug-

gede Granitstene

med den afdø-

des Portræt i

Broncemedail-

lons. Et saadant

Broncerelief kan

ganske vist være

saa godt gjort,

at det ikke blot

ligner den Afdø-

de, men ogsaa

glæder Øjet som

Kunstværk. I

saa Fald burde

det have en mere

egnet Ramme end den grove Granitsten.

Men som Regel er disse Portrætmedaillons

saa uheldige, at de virke som Karikaturer eller

i alt Fald ganske misvisende. Et Besøg paa

vore Kirkegaarde vil vise. at dette ikke er

nogen Overdrivelse.

Hvad skal forøvrigt Portrættet til paa

Graven, hvor det ofte virker paatrængende?

Det hører naturligt Hjemmene til.

Langt større Virkning har det Minde over

den afdøde Ven og Fører, som er baaret af

Skønhed og Kunst.

Se blot Niels Skovgaards Mindesten, hvor-

ledes de virke som saadanne. Det er ikke

her Materialets Kostbarhed ej heller Størrel-

sen eller de store Virkemidler, men udeluk-

kende den kunstneriske Forstaaelse, der har

givet disse Værker deres Liv og Værd.

\'anskeligt er det forøvrigt at give Regler
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for, hvorledes et Gravminde bør være.

Mange Hensyn komme i Betragtning: Prisen,

Gravstedets Størrelse og Beliggenhed, den

Afdødes Betydning og Virken, endelig de

Efterlevendes Følelser og Interesser.

At forene disse Hensyn eller blot medtage

de væsentligste af dem er ikke let: jeg for-

staar saa godt Arkitekten, der sagde, at han

hellere vilde paatage sig at tegne en god

Bygning end en tilfredsstillende Gravsten.

Med den levende Interesse, der herhjemme

er vakt for den dekorative Kunst, er der

imidlertid en Række af vore Kunstnere, navn-

lig blandt Arkitekterne, der have beskæftiget

sig med Gravmindekunsten og som have

prydet vore Kirkegaarde med smukke og

værdige Arbejder. Navnlig er det velgørende

at se, hvorledes disse ere fri for Affectation

og Sentimentalitet. De fleste af Kunstnerne

have ogsaa holdt sig til det rent dekorative.

Dette gælder ikke mindst Th. Bindesbøll.

Vel er det ikke mange Gravsten, der kan

tilskrives ham, men de enkelte, som han har

tegnet og udført, ere saa karakteristiske, at

man ikke kan gaa forbi dem uden straks

at genkende ham og hans Kunst. Det

samme gælder Siegfrid Wagner — den af

vore Kunstnere, der fremfor nogen anden

har gjort

Gravminde-

kunsten til

sit Studium

og Virkefelt.

En Række

Gravminder,

lige fra gan-

ske beskedne

Sten til store

monumenta-

le Gravmæ-

ler navnlig

paa den nye

mosaiske

Kirkegaard skyldes hans Haand. Ejendom-

meligt for denne iderige og flittige Kunstner

er den Anvendelse han forstaar at gøre af

alle til Raadighed værende Materialer, det

være sig i Sten som i Metaller.

Som særlig interesseret for Gravmindesagen

maa ogsaa nævnes afdøde V. Koch, der har

givet en Række solide Tegninger til Granit-

stene, i hvilke Korsmotivet er varieret paa

forskellig Maade.

Der er imidlertid ogsaa flere Kunstnere, der

foruden det dekorative og monumentale have

søgt i selve Monumentet at henvise til den

Afdøde og hans Virken. Exempelvis kan i

saa Henseende nævnes, foruden Niels Skov-

gaards Gravminder, Jensen Klints Gravsten

over Pianisten Ove Christensen, Slott-Møllers

over Digteren Schandorph, Holger Jacobsens

over Arkitekten Dahlerup.

Som et særligt skønt og udtryksfuldt Kunst-

værkt fra den sidste Tid skal anføres Wil-

lumsens store Bronce- Arbejde: den hvilende

Kvinde paa Agnete Pontoppidans Grav paa

Holmens Kirkegaard.

Det er imidlertid ikke Opgaven her at

nævne og beskrive de mange Gravminder af

Værdi, som findes paa vore Kirkegaarde.

Jeg slaar kun til Lyd for disse og foreslaar

Læseren selv

at gaa udpaa

Kirkegaarde-

ne — De vil

da finde en

Kunst, som

Dehidtilikke

har skænket

synderlig

Tanke , et

Mindernes

Sted som me-

re og mere

vil vinde De-

res Interesse.

Willumsen; Gravminde paa Holmens Kirkegaard.

r^=^ 161 ^=



BORGERSIND
Komedie i 1 Akt af KxuD Hjortø.

Konsul Hage.

Direktør Hasling.

Tømmerhandler Markvardl.

Dampmøller Lund.

Kobbersmed Basse.

Isenkræmmer Bøstrup.

Uldhandler Skcrning.

Karl, Kelner.

Handlingen foregaar paa Hotel „Harmonien"

i en lille By.

Det inderste Værelse paa Hotel „ Harmonien"

.

Kelneren, Karl, en ung Mand paa knapt tyve

Aar, med et stort Ar over Panden og det

ene Bryn, sætter i Orden paa Buffeten.

Dampmøller Lund (kommer. Mager, graa-

sprængt, vims, lidt skarp i Mælet). Godaften,

Karl, naa, det er her, vi skal være?

Karl. Godaften, Hr. Lund. Ja, De Herrer

kommer til at være her. Vi har dækket

dær inde til fire Handelsrejsende.

Lund. Ha, ha! De under os dog gemytligt

Naboskab. Det er ellers et noget lille Hummer,

De stopper os ind i.

Karl. Ja—a, vi kunde jo ogsaa have taget

den blaa Stue . . .

Lund. Men ?

Karl. Ja, se, vi troede jo De Herrer vilde

hellere være her inde. (Fortrolig.) Det er jo

ikke saadan nogen Glædesfest, De Herrer skal

samles til ...

Liind. Naa, det er det ikke, naa. Og

saa . . . ?

Karl. Jo , saa mente vi , her var Plads

nok; den blaa Stue er jo dobbelt saa stor,

og det . . .

Lund. Det passede ikke til den sørgelige

Anledning. Ha, ha, naa! Har De selv regnet

den ud

!

He, he ! Vi har for Resten

og Begravelseskassen her

Karl (beskeden).

ogsaa haft Syge -

en Aften.

Lund. Naa, saa kunde vi passende logere

samme Sted?

Karl. Ja — de andre kunde nu alligevel

ikke være her til sidst. De kunde ikke faa

Plads, men det sagde jeg nok i Forvejen.

Lund. Men os har De bedre Tro til.

Ha, ha ! Hør, lille Karl (peger paa hans Pande).

Jeg tror s'gu alligevel ikke den Skramme der

er gaaet ind til Forstanden.

Karl (bukker smigret). He, he! Men vi

kan jo snart fyre op i den blaa Stue, hvis

at . . .

Lund. Aa nej, vi faar nok Plads — med

vor Begravelseskasse. Ha, ha!

Karl. Vi har heller ikke lagt Champagne

paa Is, men . . .

Lund. Næ, det er nok bedst at lade være

med de Narrestreger.

Karl. Næ, for altsaa, som sagt, jeg mener,

det er jo ikke nogen Glædesfest, De Herrer

skal samles til.

Lund. Ok nej , Gud hjælpe os. (Bøstrup

kommer.) Godaften, Isenkræmmer.

Bøstrup. Godaften, Lund. Naa, her skal

vi puttes ind til en Afveksling. Hvem er

dær inde?

Lund. Fire Rejsende. Det er Karl, der

har sørget for Underholdning til os.

Bøstrup. Ja, saamænd. Det kan ogsaa

blive smaat nok. Har Du talt med Kon-

sulen?

Lund. Ikke andet end i Telefon. Han

ønskede ikke at udtale sig nærmere, sagde

han. Det er heUer ikke nødvendigt. Vi véd

omtrent, hvad vi har at vente.

Bøsirup. Jo, Tak (lavere^af Hensyn til Karl
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der lytter). Jeg er da inde med en fem

Hundrede Kroner.

Lund. Ja, Bøstrup, men Du har ogsaa

faaet noget for Pengene. Jeg har et rent

Tab paa Tusende, og saa har jeg endda

ingen søde Minder at se tilbage paa.

Bøstrup (truer). Nu skal Du være anstændig,

Lund. Der kommer hans Strænghed.

Direktør Hasling (kommer. Sorthaaret, Skil-

ning, Kindskæg; stræng; Næse ubetydeligt an-

løben). Godaften, De Herrer. Naa, vi er nok

ikke fuldtallige endnu.

Bøstrup. Godaften, Direktør. Er Klokken

allerede otte?

Hasling (uden at se paa sit Ur). Det er den

sikkert, ja; hverken mer eller mindre.

Lund. Direktøren er jo bekendt tor sin

Præcished.

Hasling. Det antager jeg, ja. (Pause.)

Lund. Saa skulde vi altsaa til at forhandle

om denne . . . denne . . .

Hasling. Skal vi sige denne stakkels Mand ?

Lund. Denne stakkels Mand, ja, hæ.

Grumme stakkels Mand. (.\fsides til Bostrup.)

Hvor meget er Direktøren inde med?

Bøstrup. Aa, kan det blive et Par Hundrede,

saa er det vel det Hele.

Lund. Og til Gengæld har han hans Søn

paa Kontoret, temmelig billigt, tør jeg nok

sige. Han er da ikke blevet til at snakke

med, siden han er blevet Vanddrikker. (Til

Hasling.) Direktøren dømmer den Slags Ting

paafaldende mildt.

Hasling. Karaktersvaghed, Hr. Lund, maa

man beklage, snarere end dømme. (Til Karl.)

Der synes at være paafaldende meget at ordne

ved den Buffet.

Karl (med et Sæt hen mod Doren, ser spørgende

paa de to andre, der veksler et Blik og rømmer sig).

Lund. Vi skulde vel egentlig have os en

... — Vil Direktøren ikke nyde en lille

Vand af en eller anden Slags?

Hasling. Tak, jeg ønsker ikke at nyde

noget, saa længe vi har en saa alvorlig Sag

uafgjort.

Karl (forsvinder paa et Tegn fra Hasling).

Hasling. Kelnere i de smaa Byer er . . .

ikke ganske som i de store.

Kobbersmed Basse (rund og rar, lidt tunghør).

Uldhandler Sherning (Ungkarl, naive, nysgerrige

Øjne). Godaften, De Herrer. (Der hilses.)

Basse. Det er sørgeligt. Direktør, hvad?

Hasling. Det er ligesaa beklageligt, som

det var venteligt.

Basse. Jeg kan jo nok tænke mig, at det

er rent galt, efter hvad Konsulen sagde. Vi

skal vel gøre et Forsøg paa at bringe ham

paa Fode igen. Hvad skal man sige til det?

Skerning (Hovedet imellem). Hør, hvordan

er det egentlig? Jeg véd ikke — skal

vi ... ?

Hasling. Konsulen vil forklare Dem det

Hele, Hr. Skerning.

Skerning. Javel, jo Tak, men det var rart

at vide lidt om det i Forvejen ligesom de

andre.

Bostrup (til Lund). Der kommer saa meget

paa en Gang. Nu har jeg lige været i Køben-

havn en Uges Tid . . .

Lund. Ja, men Du er ogsaa en Rad,

Isenkræmmer, at Du skal saa tidt ind og

more Dig.

Bøstrup (overhører). Det koster, og dette

her kommer til at koste . . .

Skerning (Hovedet imellem). Hør, hvad er

egentlig Meningen? Skal vi til at . . .

Lund. Ja, Du skal spytte i Bøssen, Uld-

handler, men Du har da heller ikke andet at

bruge dine Penge til som løs og ledig Unger-

svend. Isenkræmmeren her, han . . .

Bøstrup. Aa, hold Mund.

Skerning. Hvad er der med Isenkræmmeren?

Lund. Naa ja, det kan man maaske ikke

saa godt fortælle til uberørte Ynglinge. Faa

nu Kone og Børn først eller tag med Isen-

kræmmeren til ...

Bøstrup (afbryder). Der er Konsulen.

Konsul Hage (smuk, graa, spidst Fuldskæg,

venlig og værdig) og Tømmerhandler Markvardt

(robust, højrøstet).

163



Borgersind

(Der hilses; de tager Plads ved Bordet, Kon-

sulen for Enden, derefter Hasling, Markvardt, Lund,

Basse, Bøstrup, Skerning.)

Konsulen. Ja, mine Herrer, De véd jo

allesammen , hvorfor jeg har anmodet Dem

om at samles med mig her i Aften. At

denne Anmodning udgaar netop fra mig,

skyldes udelukkende den Omstændighed, at

der fra anden Side er kommet Opfordring til

mig om at tage mig af Sagen. Jeg er jo

ellers ikke nærmere til det end nogen af de

andre Herrer, men en skal jo . . .

Lund. Holde for.

Konsulen (overherer). En skal jo være den

første. Vi har jo nok længe anet, hvor det

bar hen, og nu er det da kommet saa vidt,

at en gammel Ven . . .

Lund (rømmer sig).

Konsulen. At en gammel Borger her af

Byen, en mangeaarig Borger oven i Købet,

er kommet i Vanskeligheder . . .

Lund. Igen.

Konsiden. Vi maa desværre sige: igen. Ja,

jeg vil naturligvis ikke lægge nogen som

helst Slags Pres paa Dem, mine Herrer, men
vi har jo allerede før . . .

Skerning. Ja, det er vel Gantrup, der er

Tale om. (Enkelte ler.) Ja, jeg har ikke

faaet noget at vide.

Hasling. Konsulen vil straks forklare det

Hele, Hr. Skerning, saa det Spørgsmaal var

vel egentlig overflødigt.

Konsulen. Ja, det er Postmester Gantrup,

der er Tale om, som Skerning ganske rigtigt

bemærkede. (Enkelte ler.) Det er maaske

overflødigt at bemærke, at vi ikke kan vente

at faa, hvad vi har til Gode ...

Lund. Ja, det er vist temmelig overflødigt.

Hasling. Jeg synes, det er en temmelig

alvorlig Sag, og jeg vil foreslaa, at den be-

handles med en vis forretningsmæssig Alvor,

hm.

Lund. Hæ.

Konsulen. Nej , som sagt , vort Tilgode-

havende maa vi slaa en Streg over; der er

i Forvejen andre Kreditorer, der trænger ham

haardt nok. Og da han nu ogsaa blev sat

tilbage i Tjenesten, saa skulde det jo ikke

forbedre Stillingen. Hans Forhold maa vel

nærmest kaldes fortvivlede, jeg tror ikke, det

er for stærkt et Udtryk. (Tilsluttende Mumlen.)

Han vil med andre Ord komme til at staa

saa temmelig paa bar Bund — det vil sige:

de kan vel lige faa til Føden af det, der

bliver igen af Gagen, men det bliver vel

ogsaa det Hele. (Pause.)

Hasling (ser paa Lund).

Lund. Jo, det er sørgeligt. Direktør.

Hasling. Ja, det synes jeg.

Basse. Det er mest sørgeligt for Familien.

Bostrup (rørt). Ja, den stakkels Kone.

Lund og Maikvardt (ser paa hinanden).

Konsulen. Saa er det altsaa, jeg mener,

jeg kan paaregne en vis Sympati hos de

Herrer for denne Sag — en vis Offervillig-

hed .. .

Lund (rømmer sig). .

Konsulen. Vi kan naturligvis ikke under-

trykke en vis Beklagelse, en vis Kritik. Vi

véd jo alle, at Gantrup aldrig har været

nogen udmærket Husholder, men han kom i

vore Hjem; vi har selskabeligt set haft megen

Fornøjelse af ham, en udmærket Omgangsven

som han var.

Basse. Ja, han var en herlig Mand. I mit

Hus har vi haft megen Glæde af ham.

Lund og Markvardt (ser paa hinanden, under-

trykker et Smil).

Konsulen. Men naar det er saadan, saa

kan jeg ikke se rettere, end at vi — umæ
— gør noget, at vi træder hjælpende til.

Under saa alvorlige Forhold kan vi ikke . . .

Lund. Være andet bekendt.

Konsiden. Jeg tror heller ikke — bortset

fra, hvad vi kan være bekendt — at nogen

kunde ønske at holde sig tilbage.

Hasling. Utvivlsomt ikke.

Bøstrup. Han var et ualmindeligt begavet

Menneske.

Skerning (naiv). Ja, han var klog nok.
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(Undertrykt Munterhed.) V^ar det nu saa mor-

somt sagt?

Lund (nikker). Ja, det var, Uldhandler.

Konsulen. Der er jo ogsaa noget, der

hedder Borgersind, som viser sig, naar en

agtet . . .

Lund (rømmer sig).

Konsulen. Hm, afholdt Borger — kommer

i Trang. (Bifald.) Og det er dette Borger-

sind, mine Herrer, der nu paakaldes. (Bifald.)

Og at her er Trang tilstede, det . . . Hvad ?

Karl (ind). Jeg synes, der var nogen, der

ringede.

Spørgende Blikke veksles.

Haslhio. Der er vist ingen, der ønsker

noget.

Lund (vifter). Forsvind, Skygge.

Karl (ud).

Kort Pause. Der høres højrøstet Tale og

Latter ved Siden af.

Bøstrup. Det er de Handelsrejsende.

Lund. De morer sig. (Halvhøjt. j Det er

mere, end vi gør.

Konsulen. Vi er vel altsaa enige om, at

vi under de forhaandenværende Forhold ikke

vil undslaa os fra at træde hjælpende til.

(Bifald.)

Lund. Lad os høre, hvor meget Du har

tænkt Dig, Konsul.

Konsulen. Jeg vil hellere først tale lidt

om, hvordan jeg har tænkt mig Pengene an-

vendt, under hvilken Betingelse vi ønsker at

yde vor Hjælp. For at der maa være en

Betingelse, det anser jeg for nødvendigt.

Markvardt. Ja, det er rigtigt nok.

Lund. Ellers bliver det bare til, at Fru

Gantrup faar en ny Silkekjole, der skal svare

til den lange Guldkæde, som visse af os nok
husker. (Latter, Misbilligelse.)

Hasling. Jeg synes, at disse gamle Ting

er altfor pinlige, navnlig i dette Øjeblik, til

at det er værd at opfriske dem eller blot

morsomt at gøre det. (Bifald.t Vi er jo ikke

kommet, sammen for at more os over Gantrups

beklagelige Fortid.

Koiisulen. Nej , lad os nu glemme For-

tiden og holde os til det, der foreligger.

Lund (halvhøjt). Jeg har s'gu ikke saa let

ved at glemme et Tusende Kroner.

Konsulen. Altsaa, forudsat at vi fik samlet

en vis Sum , saa maa vi ønske en Garanti

for ...

Markvardt. Kræve den , kan vi godt

sige.

Konsulen. Saa vil vi altsaa ikke uden

videre udbetale det eventuelle Beløb, men i

høj Grad ønske en Garanti for en fornuftig

Anvendelse deraf. Men nu er det netop

saadan, at Fru Gantrup vil oprette et Pensionat,

og jeg synes, det vilde være en sund Idé,

om vi gav hende Midlerne til det.

Markvardt. Eller bidrog til at skaffe hende

Midlerne.

Konsulen. Ogsaa det. Altsaa at vi Borgere

her af Byen stod som de væsentlige Bidrag-

ydere.

Hasling. Det er vist alle enige om.

Lund. Men naar vi altsaa er det, saa

synes jeg, det er paa Tide, vi faar den

Whisky, som vi allesammen sidder og tørster

efter. (Bifald.)

Han ringer. Karl (ind).

Konsulen. En Whisky og en Sodavand

til mig.

Hasling. En Kronepilsner.

Karl ser fra den ene til den anden, mod-

tager Nik.

Lund. Jeg skal have en Sjus, Slave-

kognak og Brøndvand
; jeg har s gu ikke

Raad til at drikke Whisky.

Karl (smiler og venter).

Lund (efter Karl, der nærmer sig Døren). Naa,

ja ja da. En Whisky altsaa. (Med et Brel.)

DCL, Tolv years old

!

Konsulen (ryster paa Hovedet). Jeg mener,

at Tusende Kroner ialt vil være et passende

Beløb. Kommer det derover, saa er det godt.

Naar vi har tegnet os, kunde vi lade en

Liste gaa rundt mellem Byens øvrige Borgere.

Vi, der her er forsamlede, kan vel alle tegne
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os for det samme Beløb. Mener De Herrer

ikke? (Bifald.)

Lund. Der kunde jo ogsaa være Tale om

at tage Hensyn til, hvad hver især har blødt

i Forvejen. Naa, skidt med det. Det bliver

altsaa en eller anden lille . . .

Markvardt. — men rund

Lund. Sum. En rund, men lille Sum-

For Eksempel — mnæ . . .

Bøstrup. Tja . . .

AUc (ser paa hverandre). Hvad skal vi sige

. . . ? Skal vi sige . . . ?

Markvardt. Hvad mener Konsulen?

Konsulen. Xaa, skal jeg paatage mig det

kildne Hverv at foreslaa. Ja, De Herrer be-

høver selvfølgelig ikke at føle Dem bundne

ved mit Forslag . . .

Mumlen. Nej, selvfølgelig.

Konsulen. Foruden os findes der vel her

i Byen en Snes Borgere, som ikke er uvillige

til — maaske lidt mindre Bidrag. For yder-

ligere at opmuntre den eventuelle Offervillighed,

vil jeg nævne den Sum Hundrede Kroner.

Usikker Mumlen. Pause.

Karl (kommer med Varerne).

Konsulen. Gantrup var, trods alle sine

Fejl, i mange Henseender et fortræffeligt

Menneske. Hvem. af os har ikke savnet

haml Han var en god Kammerat. Det er

ellers kun i Skoletiden, at man plejer at tale

om Kammeratskab, men der var over ens

Samvær med ham det ungdommelige og for-

nøjelige , som man i de unge Dage kaldte

Kammeratskab og som plejer at gaa tabt

med Ungdommen, men Gantrup blev aldrig

gammel, skøndt han blev graa sammen med

flere af os. (Bifald.)

Basse. Han var i Grunden et udmærket

Menneske; jeg har haft megen Fornøjelse af,

at han kom i mit Hus.

Lund (undertrj'kker et Smil, som lian veksler

med Markvardt, og siger derpaa med Stor Alvor).

Skaal, Basse. (^De klinker og tilnikker hinanden.)

Hasling. Han var en interessant Mand,

han havde mange gode Idéer.

Lund. Ja, han kunde sætte en Reklame

sammen. Saa vidt jeg husker, overlod han

Direktøren en Del af dem.

Hasling (undlader med Værdighed at svare).

Bostrup. Ja, Ævner manglede han ikke.

Han havde flere end de fleste Mennesker,

selv om han maaske brugte dem daarligt.

Han var en Pryd for Byen, en repræsentativ

Borger, han havde en enesiaaende Optræden.

Basse. Hans Tale ved Kongens Jubilæum.

(Bifald.)

Konsulen. Flere af Hovedstadsaviserne op-

trykte den. Jeg har hørt, at man ogsaa paa

højere Steder lagde Mærke til ham den Gang.

Lund. Han skulde ikke have drukket sig

saa kanonfuld ved samme Lejlighed. Da var

det, at det begyndte at tage Magten fra ham.

Skerning (glad erindrende). Næ, da var det

jo, han blev Total. Hvordan var det . ...?

Var det ikke . . .? (Ser paa Hasling.)

Lund. Jo, han fulgtes med Direktøren ind

i den Totale, det er meget rigtigt, lille

Skerning.

Hasling. Jeg gjorde det for at frelse

Manden fra at gaa til Grunde.

Lund (stryger sig om Næsen). Ja vel. Men

da Gantrup senere faldt fra, saa blev Direk-

tøren jo paa en Maade ene om Frelsen. (Be-

hersket Munterhed.)

Markvardt. Han var et mageløst Menneske

i et godt Lag. Vi har tømt mange Bægre

sammen — mnæ — før han blev Total.

Lund. Saa vel som efter. Han kunde

desværre ikke taale saa meget som Tømmer-

handleren , men det var jo heller ikke at

forlange.

Bostrup. Han vilde jo gærne være med

til aUing. Hvem vil ikke det? Han var en

udmærket Selskabsmand og kunde være blevet

til noget, hvor det kommer an paa Statelighed

og Optræden.

Basse. Ja, han var en ualmindelig smuk

Mand.

Bøstrup. Hvad Udseende angaar, stod hans

Kone for Resten ikke tilbage for ham.
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Lund (med megen Alvor efter at have smilet

til Markvardt). Skaal, Isenkræmmer.

Bøslnip (halvhøjt). Skaal, dit Asen.

Hasling. At han besad Egenskaber, der

er sjældne i en lille By, det er noget, enhver

maa indrømme. Hans Rejse var et Tab for

Byen.

Lund (sukker komisk). Ak ja, det er saa

sandt som et Skriftsted. (Munterhed.)

Hasling. Jeg tænkte ikke paa mulige

økonomiske Tab. Skal vi overhovedet ikke

forsøge at holde denne Diskussion af en alvor-

lig Sag indenfor Alvorens Grænser, for ikke

at sige Sømmelighedens?

Bifald. Pause. Latter og Snak ved Si-

den af.

Konsulen. Naar nu Pengene er bragt til

Veje, saa havde jeg tænkt mig, at en eller

to af Byens Borgere rejste ned og var dem

behjælpelige med Indkøb af Inventar og i det

Hele taget med den forretningsmæssige Side

af Sagen, saadan at . . .

Lund. Saa at ikke altfor mange af Pengene

gaar til Silkekjoler og Guldkæder.

Konsulen (^stryger et Smil af sit Skæg). Og

naar vi har Sikkerhed for, at de er kommet

godt i Gang, saa har vi ogsaa et grundet

Haab om, at han kan rejse sig igen, til Dels

altsaa ved vor Hjælp.

Basse. Han skal nok komme paa Fode

igen. (Bifald.)

Bøstnip. Ja, det er da under den Forud-

sætning, at vi støtter ham.

Hasling. Det har vi ikke Lov til at tvivle

om. Jeg véd desuden med Bestemthed, at

han er gaaet ind i en Afholdsforening.

Lund. Det er rimeligt nok. Der kommer

han af og til og gør en lille Visit. Det plejer

at betyde, at han er villig til at tage mod

Støtte af gode Venner og Bekendte.

Munterhed, Misbilligelse.

Konsulen. Jeg mener, vi bør gøre, hvad

vi kan , for endnu en Gang at holde ham

oven Vande . . .

Lund. Ja, én Gang endnu; det er ogsaa

min Mening.

Konsulen. Vi maa heller ikke glemme, at

han, fraset det pekuniære, var en god Borger

i Ordets fulde Betydning. Der er jo andre

Egenskaber hos et Menneske, som man kan

værdsætte, end hans Ævne til at holde Orden

i sine Pengesager. Jeg kunde i mange Hen-

seender beundre ham.

Hasling. Jeg holder mig til Konsulens Ord

om Borgersindet. Det er noget, der aldrig

taber sit Værd. (Bifald.) Det sande Borgersind

paakaldes aldrig forgæves. (Stærkt Bifald.)

Lund. Direktøren taler saa smukt, som

om det kunde være Gantrup selv.

Hasling. Det opfatter jeg som en Ros.

Luinl. Saadan er det ogsaa ment. Der

er bare den Forskel paa de to udmærkede

Talere, at Gantrup skulde have en fire, fem

smaa Bægre, før han kunde finde saa kønne

Ord , medens Direktøren kan nøjes med en

Kronepilsner.

Hasling. Det synes jeg var en temmelig

upassende Udtalelse.

Konsulen. Ja, skal vi nu ikke . . .

Bøstrup. Jeg er nu glad for, at Sagen

lægges i hans Kones Hænder; hun er en

dygtig Husmoder (Bifald) og i det Hele taget

en Kvinde, der forstaar at vinde Folk for

sig.

Markvardt og Lund (puffer til hinanden, smiler).

Lund. Og naar Pensionatet er i Gang, saa

har vi vor Ryg fri. Siden maa de klare sig

selv.

Misbilligelse.

Lund. Jeg kan høre paa De Herrer, at

De er enige med mig. (Latter.)

Hasling. Det har i allerhøjeste Grad for-

bavset mig at høre, at Hr. Lund saa ivrigt

modarbejder denne Sag og har gjort det lige

fra først af.

Lund. Det gør jeg slet ikke, Hr. Direktør.

Jeg synes bare ikke, vi skal tage Gantrup

saa alvorligt. Det gjorde han ikke selv.

Han var en festlig Fyr.
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Hasling. Han er en Mand, Byen skylder

meget.

Lund. Det er ganske rigtigt, han er en

Mand, der skylder Byen meget. (Munterhed.)

Men Taknemmelighed kan ogsaa overdrives.

Bøstriip. Skal vi saa lade det staa ved

Konsulens Hundrede Kroner. Jeg synes ikke,

det er for meget.

Markvardt. Og heller ikke for lidt.

Lund. Jeg stemmer for de Hundrede Kroner.

Dersom han havde været her i Byen og kunde

gaa omkring til os, saa var vi ikke sluppet

saa billigt; det maa vi ogsaa huske paa og

være taknemmelige for. (Latter.)

Hasling. Det er i alt Fald en Betragtnings-

maade, der ikke vedkommer den foreliggende

Sag.

Konsulen. Da vi nu altsaa er enige om

Beløbets Størrelse, saa vilde jeg gærne fore-

læse et Opraab, som jeg havde tænkt at

sende omkring.

Lund. Undskyld, Konsul, maa jeg gøre

et Spørgsmaal? Det lader til, at her er ad-

skillig mere Sympati for Gantrup, end jeg

egentlig havde tænkt, saa det kunde jo være,

at nogen var villig til at give et større Bidrag

end de Hundrede Kroner. (Ser paa Hasling.)

Hvis det er Tilfældet, saa vil jeg ikke sætte

mig paa Bagbenene. Jeg gaar med til den

værste.

Latter. Indsigelser. Nej, nej.

Bøstrup. Det kan ogsaa blive et meget

godt Pensionat, og Fru Gantrup, hun skal

nok faa noget ud af det. (Drikker, selvfor-

glemmende.) Hun var en herlig Kone.

Lund (hæver sit Glas. syngerj. Skaal for den

herlige Kone!

Skerning. Ja, var hun ikke en rar Kone?

(Latter.)

Lund. Svar, Bøstrup, det er Dig, vi venter

paa.

Bøstrup. Sludder og Vrøvl.

Hasling. Skal vi ikke se at blive færdige

og komme hjem? Konsulen vil oplæse Ord-

lyden af Opraabet, og saa er det bare at

sætte vore Navne under.

Konsulen. Det haster jo ikke. De Herrer

morer sig saa godt, saa det er næsten

Synd . . .

Hasling. Jeg morer mig ikke.

Lund. Det kan man høre. Vil Direktøren

ikke nyde en lille Kronepilsner til?

Hasling. Nej, Tak.

Konsulen (folder et Papir ud). \'il De Herrer

altsaa høre, hvordan jeg har affattet det?

Æhm. En Kreds af Borgere her af Byen op-

fordrer alle, hvem det maatte ligge paa

Hjærte, at j'de Bidrag til ...

Lund. Ja, undskyld, jeg maa virkelig have

en Whisky til. (Ringe^.^

Karl (kommer, indsamler Nik og gaar).

Konsulen. ... til en forhenværende Med-

borger, der til Dels uden egen Skyld er

kommet i Vanskeligheder . . .

Markvardt. Til Dels uden egen Skyld —
det er meget godt.

Konsulen. Ja, jeg syntes der skulde staa

noget i den Retning.

Basse. Ja, min Kone sagde til mig, inden

jeg gik hjemme fra : Lad mig nu se . I gør

noget for Gantrup; han har fortjent det.

Lund og Markvardt (puffer til hinanden, smiler).

Konsulen. For vi kan vel ikke godt sætte:

Uden egen Skyld? (Pause.)

Lund. Næ, han er sgu for godt kendt

her i Byen. (Latter.)

Basse. Jeg har ikke noget imod det. Han

kom saa tidt hos mig, og min Kone satte

megen Pris paa ham. Han havde det samme

Valgsprog som jeg: Alt for Damerne. Vi

passede godt sammen. Hvad ler Du af,

Lund ?

Lund. Du er saa vittig. Basse.

Basse (uforsiaaende). Hva'?

Markvardt. Han siger, Du er vittig. Smed.

Kan Du ikke forstaa det?

Basse (ler smigret, men ikke forstaaende).

Skerning (forpint). Hvad er det nu, Mølleren

sidder og griner af igen?
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Lund. Skaal, lille Skerning. Alt for Damerne.

Det skulde Du lægge Dig efter.

Skerning. Jeg vil ikke klinke med Dig.

Karl (kommer med Varerne).

Konsulen. Altsaa til Dels uden egen

Skyld . . .

Bøstrup. Skal der ikke staa i Opraabet,

at Pengene er bestemt til hans Kone til at

lave et Pensionat for. Gantrup selv er jo

lovlig godt kendt her.

Basse. Jeg synes dog, det passer sig bedre,

at det bliver Manden, der . . .

Markvardt (alvorlig). Bøstrup vil hjælpe

Konen. (Munterhed.)

Lund. Men Basse vil hellere hjælpe

Manden. (Jubel.)

Skerning (skriger). Jeg kan ikke forstaa,

hvad I sidder og griner af uafbrudt.

Hasling. Det kan jeg sandelig heller ikke.

Basse (klapper Bøstrup paa Skulderen). De ler

ad Dig, Isenkræmmer.

Lund (klapper Basse paa Skulderen. Latter).

Basse. Hvad er der nu i Vejen?

Lund. Du er saa glad, Basse.

Basse (forstaar ikke). Hva' ?

Markvardt. Han siger, Du er glad, Smed,

den evigglade Kobbersmed.

Skerning (ler mod sin Vilje). Ja, men jeg

véd ikke, hvad jeg selv griner af.

Lund. Det maa s'gu ikke være morsomt.

Skerning (arrig). Ja, men det er din Skyld.

(Latter). Der maa jo være noget med Gantrup

og hans Kone.

Basse (naiv). Der er jo noget komisk ved

alle Mennesker, kære Skerning.

Hasling. Skal vi ikke se at blive færdige?

Konsulen. Vi har jo Tiden for os, og naar

vi sidder og har det saa morsomt . . .

Hasling. Jeg troede ikke, vi var samlede

for at more os.

Maikvardt. Jeg kan ikke tænke mig, at

noget ikke skulde være morsomt, hvor Gantrup

har en Finger med i Spillet, og det har han

da paa en Maade i Aften. (^Bifald.)

Hasling. Jeg har travlt; jeg opgør Status

i denne Tid.

Lund. Det er jo bekendt, at Direktøren

har en udmærket dygtig Bogholder.

Skerning (ivrig). Ja, det er skam sandt,

unge Gantrup, han er dygtig, han ligner ikke

sin Fader, han er saadan et fordringsløst

ungt Menneske.

Lund. Det er ogsaa derfor, han har en

høj Stjærne hos Direktøren; han sætter megen

Pris paa Fordringsløshed.

Hasling. Det vil jeg ikke indlade mig paa

at besvare.

Skerning. Hvad var det? Nu var der igen

noget, jeg ikke forstod.

Markvardt. Den, der rejser ned for at

hjælpe Fru Gantrup med Ordningen , maa

naturligvis paase, at der ikke gaar altfor

meget til Flotheder. Kan Du huske Guld-

uret. Konsul?

Lund. Og Guldkæden, to Gange om Halsen.

Markvardt. Og helt ned paa Maven.

Bøstrup. Det var den Gang, Skerning var

naiv.

Skerning. Det kan jeg slet ikke huske.

Markvardt. Aa, saadan noget kan Du jo

aldrig huske. Var det fem Hundrede, han

slog Dig for, Konsul?

Konsulen. Det var kun tre Hundrede.

Markvardt. Han faldt paa Knæ.

Lund (citerer). Børnene havde ikke noget

at spise til Juleaften.

Konsulen. Det var Juleaftens Dag, lidt før

Middag. Man kan jo nemt blive blød om

Hj ærtet saa nær ved Julen.

Markvardt. Og saa møder han med Konen

paa Haandværkerbal med Guldur og Kæde to

Gange om Halsen, langt ned paa Maven, og

lille Skerning her, han siger: Det er da en

nydelig Guldkæde, Fru Gantrup har faaet,

og Konsulen siger: Ja, Tak, det er ogsaa

mig, der har betalt den.

Konsulen (smiler). Ja, det var i Grunden

morsomme Tider.

Bøstrup. Men de kostede noget.
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Lund (eksploderer). Hør efter, mine Herrer,

for nu vil Isenkræmmeren til at aflægge Til-

staaelse. Naa, kom saa. Bekend, Synder.

Bøstrup (ler modstræbende). Aa, Sludder.

Markvardt. Ja, men det var da Dig, Isen-

kræmmer, der gav hende Hundrede Kroner

til Kaabe og Hat med Strudsfjer.

Bøstrup. Det var en Aftale, at de skulde

bruges til det.

Lund. Der har vi Tilstaaelsen,

Bostrup. Ja, I behøver ikke at grine; han

havde gjort mig en Tjeneste, og saa . . .

Basse (klapper ham paa Skulderen;. Ja, ja,

Bøstrup, vi véd jo nok Besked.

Lund (klapper Basse paa Skulderen). Ja, ja.

Basse, vi véd jo nok Besked. (Latter.)

Basse. Hvad er der nu igen?

Lund. Du er saa skarpsindig, Basse.

Basse (forstaar ikke). Hva'?

Markvardt. Han siger, Du er skarpsindig.

Smed, kan Du ikke forstaa det?

Skerning. Det maa jeg ikke være, for jeg

forstaar det ikke.

Lund. Du er saa ung og uerfaren, Uld-

handler. Kan Du huske den Aften, Du blev

inviteret derhen for at drikke Kaffe?

Skerning. Det kan jeg godt. Jeg var saa

alene, og hun var ogsaa alene, for hendes

Mand var bortrejst. Det var da meget natur-

ligt.

Lund. Det blev ikke saa naturligt, som

det skulde have været. Hvad bestilte I?

Skeining. Ja hvad, vi snakkede — om

Litteratur. Hun var saa interesseret.

Lund. Ja, Gu' var hun interesseret. Hun

holdt nok af smaa Romaner . . .

Markvardt. Og Æventyr.

Lund. Og Skerning er Ungkarl og tjener

seks Tusende om Aaret, og saa snakker han

om Litteratur. Ok ja, jeg bliver saa tørstig.

Skaal, lille Skerning, gid Du maa leve længe

og bevare Uskyldigheden; det er den, vi skal

leve af i denne liderlige Verden. Spørg bare

Fru Gantrup.

Hasling. Jeg synes, dette begynder at udarte.

Lund (rejser sig). Kan De huske den Gang,

vi indviede vor ny Jærnbane, Direktør? Kan

De huske Festmaaltidet oppe i den store Sal?

Det var i Deres Velmagtsdage; da maatte De

bede Gantrup om at gaa med Dem udenfor

et Øjeblik. De brækkede Dem inde i Bryg-

gerens Stald. Gantrup maatte holde Dem for

Panden. Har De glemt det? Gantrup har

selv fortalt det , det var noget , han kunde

være stolt af, da var han s'gu en betroet

Mand. Han fandt en tom Baas til Dem, hvor

De kunde staa i Ro og Mag og — som sagt

— medens han holdt Dem for Panden. Det

har De alligevel aldrig kunnet glemme Gantrup;

det er derfor. De er saa øm over ham stadig

væk.

Hasling. Jeg maa endnu en Gang spørge,

om dette er en alvorlig Forsamling, og om

det er et alvorligt Spørgsmaal, vi er kommet

sammen for at drøfte.

Konsulen. Maa jeg nu bede De Herrer om,

at . . .

Lund. Og jeg maa dertil svare, at dette

er en meget gemytlig Forsamling, og at den

er kommet sammen for at drøfte et meget

gemytligt Spørgsmaal, for Gantrup har altid

været et meget gemytligt Spørgsmaal her i

vor lille By. (Bifald. Protester overdøves.)

Hasling. I saa Tilfælde anser jeg min

Nærværelse her for overflødig. Godnat, De

Herrer. (Gaar.)

Lund. Ah, det lettede.

Konsulen. Du er nu for haard ved ham,

Lund.

Lund. Pyh, han er vist den eneste af os,

der ikke har tabt noget ved Gantrup, og saa

tager han imod det, at unge Gantrup sidder

paa hans Kontor for næsten ingenting — for

at afsone sin Faders Fortid. Xej , han skal

ikke være saa hellig, og det er nok heller

ikke værd, at vi andre tager Gantrup for

højtideligt.

Konsulen. Tak, den kan jeg vist tage mig

til Indtægt.

Lund. Bevares, Konsul, Du gjorde det
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saa nydeligt, at det var Synd at sige noget

til det. Gantrup satte selv megen Pris paa

Veltalenhed; han vilde have grædt, hvis han

havde hørt alle de mange Lovtaler.

Konsulen. Jeg takker.

Marhvardt. Det gør vi allesammen. Naa,

han var nu ogsaa i mange Henseender . . .

Lund. Ja, lad os nu begynde forfra. (Latter.)

Konsulen. Nej. jeg glemmer aldrig den Dag,

da min Kone kom og sagde: Tænk, nu har

Revisionen været der igen . og der er for

mange Penge i Kassen.

Bøstrup. Ja, det var paa en Maade min

Skyld , for det var mig , der havde laant

ham dem.

Lund. Og det blev Aarsagen til hans

Fald. Kassemangel havde vi dækket for ham

før, men at der var Overskud, det var allige-

vel mer, end Revisionen kunde staa for.

Basse. Hvor vore Koner var elendige, naar

Revisionen kom. Den grimme Revision, sagde

de altid, er den der nu igen?

Bøstrup. Ja, de Kvindfolk var tossede efter

ham. (Eftertænktsomt.) Det var maaske godt

nok, at han kom herfra.

Lund. Jeg kan godt lide at høre Isen-

kræmmeren sige det.

Bøstrup (med fræk Latter). Naa — der er

da for Resten Forskel paa Koner, heldigvis.

Skerning (naiv). Det forstaar jeg ikke.

Bøstrup (klapper ham paa Skulderen). Nej,

hvordan skulde Du forstaa det, lille .Skerning?

(Latter.)

Basse. Du kan være glad ved , at Du

ingen Kone har, Skerning. Hvad ler Du af.

Lund?

Lund. Du er en sand Trøstens Engel,

Basse.

Basse. Hva' r

Markvardt. Han siger, Du er en Trøstens

Engel, Smed. (Latter.)

Skerning (ser forpint fra den ene til den anden).

Nej, jeg vil ikke le, naar jeg ikke véd, hvad

jeg ler af.

Markvardt. Jeg er nu glad for, at han

ikke lavede noget kriminelt, medens han var

her. Det havde alligevel været ubehageligt

for Byen. Det var paa høje Tid, han kom

herfra. (Bifald.)

Konsulen. Det, jeg synes var det værste,

var alligevel, da den Pige fra Halsnæs kom

og stak Tvillingerne ind paa Kontoret til

ham og spurgte , om han vilde ekspedere

dem. (Latter.) Da maa jeg for Resten sige,

at jeg talte alvorligt med min Kone, om vi

kunde være bekendt, at han kom i vort Hus;

men det er jo ikke nemt at lukke, naar man

først har lukket op.

Lund (retter sig). Ja, men hvem havde sat

det i Pigen, at hun skulde gaa ind med sine

Tvillinger, da Klokken var seks og Kontoret

var fuldt? Hvem gav hende tredive Kroner

for det? Hvem hørte hende i Lektien, inden

hun gik ind: Værsgo', her er Deres Tvillinger,

vil De ekspedere dem? Hvem gjorde det,

spørger jeg.

Pause. Alle stirrer paa Lund.

Skerning (siger endelig). Jeg véd det ikke.

Hvem kan det have været?

Lund (peger paa sig selv). Undertegnede.

Bøstrup og Markvardt. Det er Løgn.

Lund. Jeg kan skaffe Erklæring fra Pigen.

Jeg blev saa glad over, at hun havde sagt

det saa pænt, at jeg gav hende ti Kroner

til, da hun kom ud. Jeg har aldrig pralet

af det, men nu kan det jo være lige meget

med at fortie det. Gantrup er vi jo færdige

med, saa for hans Skyld . . .

Markvardt (har endelig fattet sig, ringer),

Karl (kommer).

Markvardt. Tre Flasker Champagne. (Til

Lund.) Du skal betale dem, hvis det er Løgn.

Lund (nikker).

Karl. Ja, vi har ikke Champagne paa Is

for Øjeblikket, saa jeg véd ikke, om . . .

Markvardt. Læg den paa Is. Det skal

blive det bedste Glas Champagne, jeg har

drukket i mange Aar. Du har min Høj-

agtelse, Lund.

Konsulen. Ja, vort lille Anliggende kan
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vi vel betragte som afgjort. Vil De Herrer

altsaa høre (læser mumlende) . . . som til Dels

uden egen Skyld er kommet . . .

Liwd. Stryg „til Dels". Saa giver Folk

maaske lidt mer, og han har fortjent, hvad

han kan faa,

(Latter. Bifald.) Ja, stryg det.

Markvardi. Og hvad er Hundrede Kroner

for os, der morer os saa godt: Lad os sige

Hundrede og halvtreds. (Latter. Bifald. Mod-

sigelse.) Jo, vist saa. Det er en af de

morsomste Aftener, Gantrup har skaffet os,

saa er det ikke værd, vi er saa knappe med

Sylene.

Basse. Hvis vi er altfor liberale, saa risikerer

vi vel at faa Besøg af ham . . ,

Konsulen. Aa, naar først han faar set lidt

paa os, saa rejser han nok snart igen.

Lund. Han skal være meget reduceret, saa

vi behøvede ikke at gøre mange Omstændig-

heder med ham, hvis han kom igen. Humøret

skal ogsaa være gaaet af ham.

Markvardi. Det lod han blive tilbage hos

os, da han rejste.

Konsulen. Vi maa alligevel haabe, at hans

Kone kan redde Stumperne.

Lund. Han kommer aldrig paa Benene

mer; men vi er jo nød til at hjælpe ham,

den Vindbøjtel. Vi har bundet os.

Bøstrup. Ja, det var ved Afskedsfesten.

Markvardt. Hvor Konsulen holdt sin smukke

Tale om Borgersind. Husker Du det. Konsul?

Konsulen (halv ærgerlig leende). Jo Tak, nu

maa jeg bløde for det. Det var for Resten

Gantrup selv, der fandt paa Ordet Borgersind,

©g jeg udviklede det videre, for det var jo

et godt Ord til sit Brug.

Lund. Konsulen lovede, at vi skulde aldrig

glemme ham.

Konsulen. Ja, det har han sørget godt

nok for.

Lund. Men det var en dejlig Tale. Jeg

kan huske, at Skerning græd.

Skerning. Nej, jeg gjorde ej, jeg pudsede

bare Næsen.

Lund. Saa pudsede Du Næsen helt oppe

mellem Øjenbrynene.

Basse. Ja, men naar de nu faar saa mange

Penge, saa risikerer vi jo, at han drikker sig

ihjel.

Lund. Naa ja, hvad kan han ønske sig

bedre. (Bifald.)

Karl (kommer med Champagnen. .-Umindelig

Samtale, medens han skænker i).

Lund (rejser sig og slaar paa sit Glas). Mine

Herrer, maa jeg tillade mig at udbringe et

Leve for en udmærket gammel Medborger og

herligt begavet Svindler, hvis Skaal vi ogsaa

drak i Champagne for fem Aar siden. Vi

har haft megen Glæde af ham, og denne

Aften har været en af de allerbedste; det er

akkurat, som om han selv havde siddet

iblandt os. (Hør!) Det bliver vel ogsaa sidste

Gang, Gudskelov, desværre, siden vi nu har

spyttet saa rigeligt i Bøssen, at vi ikke be-

høver at komme der mer. (Hør!) Det er

altsaa paa en Maade et Gravøl, vi holder.

(Tørrer Sveden af sig.)

Bøstrup. Ja, her bliver varmt.

Markvard. Det er ogsaa et slemt Hummer,

de har stoppet os ind i.

Lund. Det var Karl, der mente, at det

var stort nok, fordi det var saadan en sørge-

lig Anledning. (Latter.) Men han kendte ikke

Gantrup. Det blev nemt snæver Plads, hvor

han var med.

Bøstrup. Vi lukker et Par Vinduer op.

(Han lukker op.)

I Stilheden høres Latter fra det andet

Værelse.

Lund. Ja, grin I bare, vi keder os da

heller ikke. (Bifald.) Hvor var det nu, jeg

kom til?

Flere. Det var Gravøllet.

Lund. Ja vel. Mine Herrer, vi fejrer som

sagt et Gravøl i Aften. Lad os derfor endnu en

Gang mindes den Afdøde og hans udmærkede

Egenskaber. Han har moret os og gavnet

os paa mange Maader, for han var en alsidig
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Mand, og hans Kone var en alsidig Kone.

Lad os tage hende med. (Jubel.)

Skeming (skriger). Nej, nu vil jeg virkelig

have at vide, hvad det er . . .

Flere. Ti stille, Skerning.

Markvardt. Børn maa ikke snakke med,

lille Skerning; de skal høre efter, om de kan

lære noget af de Voksne.

Bøstrup. Det kan Skerning ikke ; han har

forspildt sin Chance.

Skerning. Hør, nu gaar jeg ogsaa snart.

Lund. Jeg sagde, han var alsidig; de var

begge to alsidige. Det behøver jeg ikke at

komme nærmere ind paa.

Skerning (grædefærdig). Jeg kan ikke for-

staa . . .

Bøstrup (holder ham for Munden).

Lund. Gantrup har snydt os og moret os

glimrende, saa Vandet i begge Tilfælde er

drevet os af Øjnene. Ingen har kunnet gøre

det som han ; lad os heller ikke haabe , at

der nogen Sinde skulde komme en, der kan.

Vi kan næsten ikke taale mere Morskab og

heller ikke flere Tab. Mennesker af hans

Slags skal man kende et af i sit Liv, men

Gudfader bevares for at kende to. (Bifald.)

Han har lært os meget godt . . .

Skerning (faar Krampe). Han har ikke lært

mig noget; jeg véd ikke . . .

Lund. Han har ikke lært Skerning noget,

men skal Gantrups Minde lide under det?

Nej , mine Herrer , han vilde gærne , men

Skerning var uforbederlig ... :

Skerning. Jeg bliver gal!

Bøstrup (holder paa ham).

Lund. Vi skylder ham et Leve, nu da

han er paa Vejen herunter. Har han være\

os dyr, saa har han ogsaa moret os for

Pengene, og for at ingen af De Herrer skal

føle sig stødt, saa vil jeg tage hans Kone

med; hun har ogsaa moret . . .

Bøstrup (slaas med Skerning, der vil springe op).

Lund. Altsaa: vor udmærkede Ven og

Svindler, Postmester Gantrup, samt Frue, de

længe leve.

Alle (rejser sig). Hurra—a!

Bøstrup (hiver i Skerning, der bliver siddende).

Tappe.
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TRIPOLIS-DAGBOG
Af A. Hagensen.

DER er kun ét Vindue i „Hotel Minerva'"s

Spisesal, hvor nogle og tredive Krigs-

korrespondenter to Gange om Dagen samles

for at indtage Maaltiderne. „Minerva" er

det fornemste Hotel i Tripolis, men det kan

bedre betegnes ved det gode, københavnske

Udtryk Snask. Hvert Maaltid begynder vi

med at afbrænde en Snes Tændstikker for

at desinficere vore Knive og Gafler, og Ma-

den undgaar vi helst at se paa.

Gennem det enlige Vindue har vi tværs

over den snævre Gade Udsigt til en lilla

Murflade med en brun, sværkarmet Dør og

et grønskoddet Vindue — samt til to unge,

spanske Jødinder, som ufravigelig anbringer

sig dér, naar Hotellets Gongong lyder. Jour-

nalister er et livligt Folkefærd, naar de kom-

mer sammen i større Antal, og de to Spa-

niolpiger ser og hører meget interessant.

Sandsynligvis rører der sig ogsaa nogen Uro

i deres unge Hjærter, thi vi gengælder deres

Interesse ved stadig at se op til dem — og

de kan jo ikke vide, at vor Interesse ikke

skyldes Beundring for deres Skønhed. Vi

har for Tiden andet at tænke paa end blid

Kvindelighed.

Aarsagen til, at vi holder Øje med de to

Pigebørn, er ene og alene den, at vi vil

vide, naar de lukker deres Vindue. Saa

skynder ogsaa vi os at lukke, thi saa véd

vi, at det ikke varer længe, inden vi hører

Raabet: Giiarda! Giiarda! Dette advarende

Raab høres ganske vist Dagen lang i de

snævre Gader langs Havnen, hvor Drome-

darkaravaner, militære Muldyrtransporter, Æs-

ler og Automobiler hvert Øjeblik stuves sam-

men i en Trængselsknude. Men naar Genbo

-

vinduet lukkes, lyder Raabet med en egen

Hast, thi da er det ikke et skikkeligt Æsel,

men Døden selv, der kommer anstigende.

Ikke den lystigt fløjtende Krigsdød, men

den stimandstyste Koleradød. Giiarda! Gii-

arda! lyder det nu lige udenfor Vinduet. To

europæiserede Arabere med gule Autoritets-

baand om Ærmet gaar og jager Folk af Vejen

med store Armbevægelser. Guarda! Choléra!

Og lidt efter skumpler to eller flere høje,

tohjulede Karrer forbi, fyldt med Lig eller

døende. Over Karrerne sværmer en Sky af

Fluer, som smutter ind gennem ethvert aa-

bent Vindue, hvorfra der kommer Madduft.

Officielt er der ikke Kolera i Tripolis, thi
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Befolkningen derhjem-

me i Italien maa intet

faa at vide om de

rædselsfulde Tilstande

herovre. Den Journa-

list, der vover at nævne

Ordet Kolera, er sikker

paa at blive udvist.

Men Antallet af aabeii-

lyse Dødsfald blandt de

Indfødte kan sættes til

ca. hundrede om Da-

gen. Og saa dør end-

da de fleste i Stilhed

og ubemærket. Da der

nylig forefaldt tre Til-

fælde i det t3'ske Konsulat, lod de ita-

lienske Myndigheder for at berolige Konsulen

rydde op i Nabohusene — og fandt her 60

Lig. Hvormange Soldater der dør af Kolera,

hemmeligholdes naturligvis strængt, men der

nævnes Mand og Mand imellem uhyggelige

Tal.

Det tager paa Nerverne at gaa inde i de

skidne, stinkende Gader, hvor man hvert

Gade i Araberkvartcret-

Øjeblik maa vende om,

fordi der ligger et Lig

paa Fortovet eller en

døende vælter sig i

Smudset. Man aander

lettet op, naar man

kommer bort fra By-

ens Rædsler, og feler

det som en Lise at

gaa ude blandt For-

posterne, hvor de ara-

biske Kugler fløjter de-

res ganske vist ube-

hagelige, men dog ær-

lige Melodi.

Det er vanskeligt

at slippe ud af Byen, selv om man kan

legitimere sig som Journalist ; andre Civi-

lister faar overhovedet ikke Tilladelse til

at komme ud i Oasen, hvor Kampen staar

paa Dag og Nat. Gaderne er næsten

blokeret af de militære Transporter fra Hav-

nen til Kastellet og Lejren. Fra tidlig

Morgen til Solnedgang trækker lange Ka.

ravaner af Kameler og Muldyrkarrer gen-

Udsigt over Tripolis.
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Efter Bombardementet.

nem Gaderne, thi det er uhyre Mængder af

Forraad. der kommer hertil med de italienske

Skibe. Intetsomhelst forefindes i Byen eller

Landet. Alt maa bringes hertil fra Europa,

selv Hø til Hestene og Brændev^ed til at koge

Soldaternes Mad ved.

Men kommer man endelig ud mellem Pal-

merne, befinder man sig i idyllisk Skønhed

og Fred. De talrige Sandveje, der gennem-

skærer Oasen paa Kryds og Tværs, er alle

indhegnede af høje, rødgraa Lervolde, hvis

øverste Del er beplantet med bleggrønne Fi-

genkaktus. Op over dem rager de høje

Daddelpalmer, der netop nu bærer mægtige,

gyldne Frugtklaser, og gennem Haveportene,

der alle er sprængt af Soldaterne, ser man

Oliven-, Citron- og Appelsintræer, ligeledes

fulde af Frugter. Men ingen Mennesker er

i Arbejde med Nedplukning. Araberne faar

ikke Lov at komme herud, fordi det atter

og atter har vist sig, at de ikke kan mod-

staa Fristelsen til at nedskyde de italienske

Soldater, naar de selv ligger godt skjult i

'Havemurenes Labyrint. Derfor bliver de

store Mængder af Frugt hængende, til de

falder ned og raadner, eller fortæres af Stære-

sværmene.

Overalt er der Ødelæggelse. I Voldene

har Soldaterne slaaet Brecher, Kaktushegnene

ligger mange Steder afhuggede paa Vejen,

Portene er sprængt, og de smaa, hvide Huse

inde i Haverne ligger halvt i Ruiner med

Inventar og rustent Husgeraad strøet om-

kring. Men desuagtet er Indtrykket frede-

ligt og skønt. Den Orden og Soliditet, som

falder naturlig oppe i Europa, hvor man

indretter sig for Aarhundreder, kan man slet

ikke tænke sig at finde her, hvor man ikke

blot geografisk, men ogsaa i Livsvaner og

Livssyn befinder sig i en anden Verdensdel.

Her føles det primitive, det forfaldne, dei

idxUishe som Naturens Orden. Men det er

en storladen, horisontomspændende Idyl, der

ligger her under Solens rolige Glød, ikke en

yndefuld Miniature. Saa storladen, at Ka-

nonernes uafladelige Dundren og de forvildede

Riffelkuglers Raslen gennem Løvet bliver til

ubetydelige Knæk i den stivnede Ro.

Efter en Snes Minuters Vandring mellem

Palmerne kommer man gennem en Bræm af

Oliventræer ud til Randen af Ørkenen, hvor

Italienerne har kastet deres Skyttegrave. Som

en mørk, bugtet Stribe i Sandet strækker de

sig mod Øst og Vest, saa langt man kan

øjne, hist og her brudt af højere Skanser,

hvori der er opstillet Kanoner. Der er altid

et eller andet Batteri i Virksomhed, men man

ser ingen Røg fra det — kun, naar man

Arabere.
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Journalister i Arbejde.

€r heldig, en vandret Stikflamme, der springer

ud i Rummet og forsvinder i samme Nu.

Og lidt efter langt borte en lille, hvid Røg-

sky af den eksploderede Granat.

Hinsides Skyttegraven med dens Forterræn

af Pigtraad, Faldsnore og skraatstillede, spidse

Træpigge ligger Ørkenen. I store, bølgende

Drag strækker den sig ti Mil ind i Landet,

hvor den brydes af en lav, blaanende Bjærg-

kæde, der skiller den fra den store Sahara-

«rken. Tæt ved er Sandet rødgult, men

længere ude bliver det fint perlegraat i Sol-

disen. Man taler saa ofte om Sydens stærke

Farver, men med Urette. Alle Farver her

er afdæmpede, ligesom falmede i Solen. De

virker kun saa mægtigt, fordi de ikke som

i Norden er blandet sammen i et Krimskrams,

men breder sig i store, enkle Farveflader.

En blaa Himmel, en graagul Ørken med et

Par kalkhvide Smaaforter og en mørkegrøn

Palmelund. Ellers intet.

Soldaterne ligger nede i Skyttegraven eller

inde under Oliventræerne. Deres Geværer

har de anbragt i Skudstilling mellem Sand-

sækkene paa Volden, men der er ingen Sand-

-synlighed for, at der bliver Brug for dem

foreløbigt. Saalænge det er højlys Dag, kan

Kanonerne let holde Fjenden borte paa denne

Kant. Og de unge Mænd kan nok trænge

til al den Hvile, de kan faa, thi en hel Maa-

ned igennem har Araberne og Tyrkerne ikke

undt dem Ro noget Øjeblik.

Det forholder sig paa en egen Maade med

Italienernes Erobring af Tripolis. De har

med deres kraftige Flaade sønderskudt et Par

smaa Teglstensforter og jaget den ubetydelige,

tyrkiske Garnison op mellem Ørkenens Sand-

høje. Men da Ørkenstammerne kom Tyr-

kerne til Hjælp, var den fuldkomment ud-

rustede, videnskabeligt uddannede, europæiske

Hær ikke i Stand til at trænge et Skridt ind

i Landet. Den maatte forskanse sig i en

Linie, der strækker sig Syd om Byen og

tværs gennem Oasen. Denne har i østlig

Retning langs Kysten en Længde af et Par

Mil og maa betragtes som hørende med til

Byen, da den rummer Befolkningens Haver,

dens eneste Ernæringskilde. Men af Oasen

har Italienerne efter seks Ugers Forløb ikke

kunnet besætte mere end en Femtedel. Hele

Resten med dens store Forraad af Dadler,

dens Hundreder af Brønde og dens talløse
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Lervolde er endnu i

Arabernes Besiddelse.

De to Forpostlinier er

paa sine Steder kun

200 Meter fjærnede

fra hinanden, og det

hænder ofte , at et

Projektil fra de tyrki-

ske Kanoner falder ned

midt i Byen.

Italienerne er ikke

mere Angriberne, men

de angrebne; enkelte

Steder har de endog

maattet trække sig lidt

tilbage. Hver Dag an- Teltlejr i Oasen.

griber Araberne jo et

eller andet Punkt, oftest selvfølgelig inde i

Oasen, og naar det ikke er lykkedes dem at

trænge gennem den italienske Forsvarsstilling,

skyldes det kun de italienske Krigsskibe, der

ude fra Rheden overdænger Bæltet mellem For-

postkæderne med saastore Mængder afbristende

Granater, at Oasen adskillige Gange er kom-

men i Brand. Det Mod, hvormed Araberne stor-

mer frem mod de dækkede Stillinger, hvorfra

Riffelsalverne rasler og Maskinkanonerne skog-

rer som leende Taagehorn , er

konsternerende. Den ene Stamme

efter den anden farer frem mod

Ildsprøjterne og falder saa godt

som alle. Ingen europæiske Sol-

dater lod sig drive frem til en

saa sikker Død.

Men Araberne behøver ikke at

drives frem, thi for dem er dette

ikke en almindelig Menneskeskyd-

ning, men selve den store, hel-

lige Krig, Kampen til Forsvar

for Islam mod de indtrængende

Kristne.

Jeg maa tilstaa, at efter at

jeg har lært Tyrkerne og Araber-

ne at kende, er min Sympati i

denne Kamp helt og holdent paa

Muhamedanernes Side.

Det tager sig jo over-

ordentlig smukt ud,

naar europæiske Blade

skriver om Kristen-

dommen, der skal be-

sejre Islam - men

det er ikke andet end

Uærlighed. Hverken

denne eller nogen an-

den moderne Krig fø-

res for Kristendom-

mens Skyld, men kun

for at opnaa materi-

elle Fordele. Paa den

europæiske Side af

Regnebrædtet kan der

absolut ikke noteres nogen religiøs Fortje-

neste.

Derimod er Muhamedanerne berettiget til

at betragte Kampen som et Angreb paa de-

res Religion, thi for dem er Religionen noget

ganske andet, end den er for os. For os

staar Religionen som noget indvendigt, som

en Samling af sjælelige og moralske \'ærdier

;

vi tænker sjældent paa dens ydre Forhold.

Men det er dog en betydningsfuld Kends-

gerning, at hver af de store Re-

ligioner ligesom de forskellige

Plante- og Dyrearter har sin sær-

lige Zone, der er geografisk og

klimatisk begrænset. Kristendom-

men er bleven den naturlige Re-

ligion for det kølige, rastløst

arbejdende Europa, medens Is-

lam har fæstnet sig i Nord-

Afrikas og Arabiens hede Ør-

kener, hvor ikke Arbejdet, men

den rolige Hvile er Menneskenes

Ideal. Vort mangfoldige og in-

tensive Samfundsliv kræver nøg-

terne og praktiske, juridiske og

tekniske Ordensregler og har-

monerer derfor bedst med en

Religion, der holder sig indenfor
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Lønkamrets fire Vægge. Hernede er det

anderledes. Her findes der egentlig intet

Samfund, fotdi Livsforholdene er saa primi-

tive og gunstige, at Menneskene ikke be-

høver den

fælles Støtte

og det Sam-

arbejde, som

skaber Sam-

fundet. Ly

for Regnen,

Skygge for

Solen, Dad-

ler og Vand,

det er alt,

hvad et Men-

neske her be-

høver, og

han ønsker

sig ikke me-

re; har han

arvet For-

mue, graver

han den ofte

ned , fordi

han ikke har

Brug for den.

Under dis-

se Forhold

opstaar der

intet Fælles-

liv som i

Europa. En-

hver lever sit

eget person-

lige Liv, tavs, indesluttet og værdig. Det

eneste, der binder Individerne sammen , er

Religionen. Den spiller her samme Rolle som

Love og Leveregler hjemme hos os. Samtidig

med at Kristendommen har forklaret sig til

tavse Tanker, er Islam bleven den praktiske

Udformning af en hel Races Livssyn og Livs-

vaner, saaledes som de nødvendigvis maa være

for at passe til Landet og til Klimaet. Naar

derfor en europæisk Nation trænger sig ind her

Oasen.

for at „civilisere" og bringe hele Livsførelsen

ind under nye Former, maa det naturligvis

føles som et Angreb paa Islam — thi Islam

er mere en Samfundskultur end en Religion.

Og derfor er

det ganske

selvfølgeligt,

at enhver

Muhameda-

ner nu føler

Trang til at

deltage i

Kampen

mod den

fremmede

Civilisation,

der truer

med at om-

kalfatre hans

eget Liv.

Rigtighe-

den af dette

Synspunkt

faar man be-

kræftet i det

europæiske

Tyrk i. Der

er Livsfor-

holdene i det

store og hele

de samme

som i det

øvrige Syd-

europa , og

der er der-

for dér ikke en saa naturlig Jordbund for

Muhammedanismen som i Ørkenlandene.

Man ser da ogsaa, hvorledes de ydre

islamitiske Former viger for de europæiske,

og samtidig taber selve Religionen i Kraft

— den sejrrige, ungtyrkiske Bevægelse har

en afgjort fritænkerisk Karakter. En lig-

nende Udvikling kunde ikke tænkes her i

Nordafrika. Her vil den tilfredse Ørken-

fattigdoms Fanatisme altid brænde. En
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ørkenaraber kan lige-

saa lidt ophøre at være

Muhamedaner, som han

kan aflægge sin hvide

Burnus og klæde sig

efter engelsk Mode.

Den Kamp, der nu

føres, er en hellig

Krig, hvori alle med

Glæde deltager. Ikke

blot Ørkenstammerpe,

der har meldt sig til
Et Batteri.

Tjeneste under de tyrkiske Officerer, men Kvinder og Børn

ogsaa Befolkningen inde i den af Fjenden sivede ud til Europæerne,

besatte By. Da Italienerne kom hertil, reg-

nede de med, at der kun forestod dem en

almindelig militær Krig med den regulære,

tyrkiske Krig. De forstod ikke Betydningen

af, at næsten alle Europæere i Byen flygtede

straks efter Bombardementet. 10,000 Ita-

lienere, Malteser og Jøder, der gennem aare-

langt Samliv havde lært Arabernes Karakter

at kende, flygtede om Bord paa en italiensk

Damper, uden Klæder og uden Mad. Først

efter fem Døgns Forløb kunde Skibet land-

sætte sin uhyre Menneskeladning paa Sici-

lien, mange som Lig, en Mængde syge og

adskillige vanvittige af Suh og Kulde.

Disse Mennesker foretrak at risikere alt

fremfor at afvente Udbrudet af Arabernes

Fanatisme.

Det blev nu ikke saa farligt som befrygtet,

men det var ikke Arabernes Skyld. De var

rede, da Signalet kom, og naar Italienerne

slap saa heldigt, kom det af, at Signalet

var falsk.

Araberne inde i Byen havde beredvilligt

efterkommet de itahenske Myndigheders Be-

faling om at aflevere deres Vaaben. Men

hvad de afleverede, var kun deres gamle

Geværer, medens de beholdt de moderne

Mauser- og Martinirifler, som Tyrkerne havde

fordelt mellem dem umiddelbart før Krigens

Udbrud. Spioner, der paa en uforklarlig

Maade trængte gennem den italienske For-

postkæde, havde orga-

niseret en Folkevæb-

ning, som skulde falde

Italienerne i Ryggen,

naar de tyrkiske Trop-

per foretog et Angreb

paa Skanserne ved

Sciara Sciat , en stor

Landsby ved Kysten.

Hele Byens indfødte

Befolkning kendte den-

ne Aftale — Mænd,

men ikke et Ord derom

Den 23. Oktober lød der Skydning ude

ved Sciara Sciat. Det var kun en Rekogno-

scering, men inde i Byen troede man, at

det var det aftalte store Angreb, og fra alle

Havemure i Oasen hvinede Kuglerne ned

over de italienske Soldater. Disse forsvarede

sig med beundringsværdig Tapperhed. Ingen

tænkte paa at flygte, alle blev paa deres

Post, til de faldt. Af 11. Bersagliere-Regi-

ment blev to Kompagnier dræbt til sidste

Mand, og det vigtigste Punkt af Skanse-

kæden laa blottet for Mandskab. Om An-

griberne udenfor blot havde været noget

talrigere, saa de kunde have trængt ind i

Byen, var Situationen bleven frygtelig, thi

alle Reservetropperne var fuldt optagne af at

bekæmpe Oprøret i Gaderne. Fra alle Tage

knaldede Skuddene, selv Kvinder og Børn

deltog i Myrderiet. Europæerne og Jøderne,

der frygtede en Massakre, styrtede i van-

vittig Angst gennem Gaderne til Konsulaterne

og til Havnen — og blev beskudt baade af

Araberne og af de italienske Soldater, der i

deres Forstyrrelse skød efter alle, som ikke

bar Uniform.

Hvormange der omkom, vides ikke be-

stemt, thi alle Tab reduceres af de italienske

Myndigheder til rene Ubetydeligheder. Men

mindst de 1000 Liv blev endt for denne Dag.

Fra nu af maatte Italienerne selvfølgelig

ændre deres Taktik. Enhver Tanke om
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Fremrykning blev opgivet ; man maatte være

glad, om man blot kunde holde sig i den

fjendtlige By. Araberne fik strængt Paalæg

om ikke at vise sig ude i Haverne, hvis de

ikke vilde risikere at blive skudt ned. Det

forbødes dem at vise sig i Gaderne eller

paa Tagene efter Solnedgang, og blev der

affyret et Skud fra et Hus, blev dette straks

stormet, og alle dets mandlige Beboere dræbt.

Der skrives vist meget oppe i Europa om

Italienernes Grusomhed mod den civile Be-

folkning, men Grusomheden er kun nødven-

digt Selvforsvar. Der eksisterer for Tiden ingen

civil Befolkning her; alle er aktive Fjender.

Araberne selv anser sikkert Italienernes

Fremfærd for fuldt ud naturlig og rimelig.

De har slaaet sig til Ro foran deres smaa

Kaféer, hvorfra de betragter Soldaterne og

Korresponden-

ternemed samme

Ligegyldighed,

somomdei Aare-

vis havde hørt

med til Byens Fy-

siognomi. Men

denne Ro bety-

der ikke Hengi-

velse i Skæbnen.

En Kollega af

mig, der taler

Arabisk og er

personlig kendt

her, spurgte en

Dag en Araber,

hvorfor man al-

drig mere saa no-

gen Menjidiahs

— den store, tyr-

kiske Sølvmønt,

der ellers er det

vigtigste Beta-

lingsmiddel.

Svaret lød : Alle

Medjidiahs , vi

kan samle, gem-
I Skyttegraven.
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mer vi ; naar Tyrkerne kommer tilbage, har de

italienske Papirspengejo ingen Værdi. Men hvor-

ledes de Indfødte eksisterer, er en Gaade. Deres

Haver, hvor Dadler og Oliven er modne til Ned-

plukning, er spærret for dem, og alt derude er

nedtrampet og ødelagt, saa det vil vare Aar,

inden de atter kan give de vante Indtægter.

Og medens Sulten nager, skærpes Hadet til de

Kristne, der ikke vil lade dem dyrke deres

Jord i Fred. Det hedder sig, at de fattige

faar udleveret Levnedsmidler, men de fleste

Arabere er for stolte til at modtage Brød af

deres Fjendes Haand. Selv i Hotellerne,

hvor Journalisterne boer, mærker man, at

der er Hungersnød, og dog gør Myndig-

hederne alt, for at vi ikke skal mærke noget

til Nøden og Elendigheden. Brevene til Bla-

dene derhjemme skal jo helst kun melde om

Sejr og Velvære.

I Stedet for de

TusinderafDøde

og Saarede maa

der kun nævnes

Hundreder, og

det lokale Blad,

der udgives af

Banco dl Roma,

skrev nylig, at

der ikke var den

ringeste Kolera-

fare for Europæ-

erne skønt Ban-

ken samme Dag

var lukket for at

blive desinfice-

ret, da en af dens

Direktører var

død af „Apo-

pleksi"!.

Banco di Roma

nævnes i det hele

taget ofte i denne

Tid. Det er for

deus Skyld, Kri-

gen føres ; det er
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dens Interesser, der skal fremmes, og dens Ar-

bejdsfelt, der skal udvides. Nævner man dens

Navn for en Italiener, laver han sine Fingre til

Kløer og siger: Octopus I Den altædende Polyp I

Og i den socialistiske Presse er Banken naturlig-

vis daglig Genstand for rasende Angreb. For

at forøge Kapitalisternes Gulddynger skal

Folkets Sønner udøse deres Blod.

Man ved jo særdeles vel, at de europæiske

Samfund er saaledes organiseret, at der kun

kan foretages store, økonomiske Fremstød,

naar en Bank gaar i Spidsen, Men man
angriber ogsaa nærmest Banco dl Roiiia med

saa stor Hæftighed, fordi man mener derved

at kunne ramme Paven og hans ledende

Mænd. Naar Banken i Løbet af faa Aar er

vokset op til en økonomisk Stormagt , kom-

mer det af, at den har faaet enorme kirke-

lige Kapitaler at arbejde med. En stor Del

af de Midler, som Kirken tidligere havde

anbragt i Frankrig, skal nu udnyttes i Tri-

polis. Saaledes har Forholdene ført det med
sig, at Kongeriget Italien udsender sin Hær og

Flaade til Fordel for Fangen i Vatikanet, og det

anses ikke for umuligt, at Krigen kan skabe for-

sonligere Følelser mellem Vatikan og Kvirinal.

Om Spekulationen vil falde heldigt ud er

en anden Sag, thi Tr^'olis er det ødeste af

alle Nordafrikas Lande. Bogstaveligt kun en

uhyre Ørken med enkelte, stærkt spredte

Oaser, uden Søer og uden Floder. Den
brede Strækning mellem Kysten og Saharas

Grænsebjærge lader sig ganske vist kultivere,

da der overalt findes Vand i Undergrunden,

men til et saa kæmpemæssigt Kultiverings-

arbejde kræves der foruden enorme
Kapitaler ogsaa en enorm Energi.

Og Energi er ikke Italienernes

stærke Side.

Foreløbig bliver der næppe Tale

om fredeligt Opdyrkningsarbejde.

Kyndige Folk hævder, at Italien

vil være endnu længere om at

undertvinge Tripolis, end Frank-

rig var om at bringe Algier til

Ro. Det første, der forestaar, er

Fremrykning over ti Mil Sand-

banker, under stadig Kamp med
Araberne — og uden at der vin-

des andet end den milebrede,

helt værdiløse Sandflade. Derefter

kommer Sahara -Bjærgene, der er stærkt be-

fæstede. Og naar disse er erobret
,

gaar

Vejen videre gennem Sahara til de fjærne,

sydlige Oaser. Det er temmelig givet , at

Italien ved Erobring ikke vinder andet end

selv^e Kystbyerne, og disse har kun Værdi

som Havnestæder for Oaserne.

Ja, og Regnen I Netop nu banker en Sol-

dat paa mit Vindue. Han har Vagt paa

det flade Tag udenfor og beder om Lov til

at træde over paa min Altan for at komme
i Ly for Regnen. Vi er nu inde i den

maanedlange Regnperiode. Da jeg kom her-

til, var der hed Sol, som pressede kvalmende

Stank op fra de uhumske Gader, og om
Natten Maaneskin over de hvide Tage. Men
nu straaler Regnen ned Dag og Nat uden

Ophør. Intet Menneske ses paa Gaden, hvor

det tykke, gule \'and staar en Alen højt.

Det strømmer ned fra Ørkenen, hvis Sand

ikke er i Stand til at opsuge det, gennem
Oasen, hvis Hundreder af Mure ikke kan

standse det. og oversvømmer hele Byen.

Man gruer ved at tænke sig, hvorledes det

maa se ud i Skyttegravene. Smaa Floder,

fortælles det — jeg har ikke selv kunnet

komme derud de sidste to Døgn. Og for-

lade de vandfyldte Grave kan Soldaterne

ikke, thi Araberne benytter sig af deres vanske-

lige Stilling til h\'ppigere og hyppigere Angreb.

Krigsskibene ude paa Rheden maa være i

Aktivitet uafbrudt for at holde Fjenden paa

Afstand, men heller ikke de kan udrette

meget. Dels forhindrer Regnen Opsendelse

af den store gule Ballon captif, hvorfra Sigt-

ningen tidligere blev dirigeret pr.

Telefon, og dels er Havet saa op-

rørt, at alle Skibe har maattet

lette Anker og søge bort fra Ky-

sten. For Araberne og Tyrkerne

er Situationen derfor saa gunstig,

som den nogensinde bliver. De
er vant til denne Regn og behø-

ver kun at vove sig ud i den,

naar de selv vil, medens Italiener-

ne maa blive paa deres vaade Post

Dag og Nat — to Maaneder igen-

nem; thi saa længe varer Regntiden.

Og saa længe lien varer, kan

der ikke ske store Ting hernede

i Tripohs.
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KRONPRINS-DEMONSTRATIONEN
I MILLIARDPALADSET

Af Dr. phil. R. Besthorn.

DA den tyske Rigskansler, Dr. v. Beth-

mann Hollweg den 9. November

paa Slaget I74 traadte ind i den tyske

Rigsdagssal, hilste han med et tvungent

Smil paa den glimrende Minister- og

Gehejmeraad-Skare, der ventede paa ham
ved Forbundsraadsbordet. „Den lange

Theobald" var paa Forhaand næppe

særlig glad ved den Opgave, som han

den Dag skulde løse: at forsvare den

tysk - franske Marokko - Kongo - Overens-

komst af 4. November 1911 og den

saare indviklede tyske Marokko-Politik.

Rigskanslerens Humør var næppe blevet

bedre ved det flygtige Blik, som han

ved sin Indtræden havde kastet paa Hof-

logen. Paa denne ellers saa tomme Til-

hørerplads sad en hel Hofskare med
Kejser Wilhelms fjerde Søn, Dr. August

Wilhelm og hans Gemalinde i Spidsen.

Bethmann Hollweg havde ved en Tele-

grafists Indiskretion faaet Nys om, at

den preussisk-tyske Tronfølger, Kron-

prins Friedrich Wilhelm fra sit Forvis-

ningssted, Danzigs Forstad Langfuhr,

havde søgt at bevæge sine Brødre til at

danne „en Sammensværgelse" mod Rigs-

kanslerens Udenrigspolitik, og at den

hohenzollernske Doktor-Prins var med i

Sammensværgelsen. Rigskansleren havde

Grund til at tro, at selve Sammensvær-

gelsens Chef snart vilde vise sig ved sin

Broders Side.

Kronprins Wilhelm er kun 29 Aar,

men han er ogsaa allerede 29 Aar, og han

har tydeligt nok allerede længe følt Trang

og Lyst til at drive Kronprinspolitik, der

jo ifølge Sagens Natur kun kan være

Oppositionspolitik. Kronprinsens Selv-

bevidsthed som politisk Faktor af af-

gørende Fremtidsbetydning var vaagnet,

da det nytyske Riges tjerde Rigskansler,

Fyrst Biilow, i 1907 havde bevæget

Tronfølgeren til at forelægge Kejseren

Maximilian Hardens „Zukunft" -Artikler

om „Tafelrunden" og derved havde

styrtet „den Eulenburgske Kamarilla".

Kronprinsen havde begyndt at opponere,

om ikke mod den tyske Rigspolitik, saa

dog mod sin Faders Kunstdomme. Den

unge Wilhelm tillod sig ironiske Be-

mærkninger om den ældre Wilhelms

Udfald mod „Rendestenskunsten" og

Smag for de Lauff'ske „HohenzoUern-

Dramaer". Kronprinsen udeblev demon-

strativt fra de af Kejseren arrangerede

Galla-Forestillinger og beærede Rein-

hardt-Theatret med hyppige Besøg, og

Reinhardt saas endog af og til i snæ-

ver Familiekreds ved Kronprinshoffet.

Der var tydeligt nok opstaaet en vis

Spænding mellem Fader og Søn. Denne

Spænding voxede under Kronprinsens

Rejse til Asien. Man kender ikke de

egentlige Grunde til denne Spænding,

men man veed, at Kronprinsens Rejse

pludseligt — efter Indstilling af 29. April

fra Rigskansleren til Kejseren — blev

afbrudt „paa Grund af den kinesiske

Pestfare", at Kronprinsen maatte standse

sin Rejse i Kalkutta og efter sin Hjem-

komst drage til Langfuhr for at over-

tage Kommandoen over det derværende

Husarregiment. Man talte om, at Tron-

følgeren blev fjærnet fra Berlin-Potsdam,

„fordi han havde forstaaet at gøre sig

for afholdt af Folket ved Siden af Kej-

seren". Maximilian Harden hentydede

til Kronprinsens Rejse og Forvisning i

sin „Moritz und Rina" -Artikel i „Die
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Zukunft" for 1. April. Harden lod Rina

skrive: „Kronprinsen, hvis indiske Rejse

blev ret „missbehaglich", blev pludselig

forsat til Langfuhr, hvor der for en

svagelig Dame er meget barsk; sole-

klart, at der opstaar „Klatsch" uden

Ende". Moritz svarede: „Hvorfor skal

Kronprinsen, hvem Asien ikke bekom

godt, ikke forsættes til de langfuhrske

Husarer? Meget sundere end i Pots-

dam".

Den store Begivenhed, der forefaldt i

den tyske Rigsdag den 9. November,

tyder paa, at Luften i Langfuhr har

fremkaldt stærke politiske Oppositions-

tilbøjeligheder hos Wilhelm ILs Tron-

arving. Man har aabenbart ved Kron-

prinsens sorte Husarregiment ærgret sig

endnu mere sort over „Bethmanns for-

sagte Politik", over Franskmændenes og

Englændernes „Uforskammethed" og

raslet stærkt med Sabelen. Kronprinsen

stiftede Prinse - Sammensværgelsen, som

det kronprinselige Hofmarskallat forgæves

dementerede, og han søgte Orlov paa

tre Dage lor at kunne overvære For-

handlingerne om den tysk-franske Over-

enskomst i den tyske Rigsdag.

Rigskansleren havde talt i en Snes

Minutter, da de sorte Husarers Regi-

mentschef," Kronprins Wilhelm, i sin

glimrende Uniform traadte ind i Rigs-

dagens Hofloge og tog Plads ved sin

Broder Doktorens Side. Kronprinsen til-

drog sig selvfølgeligt almindelig Inter-

esse. Det varede ikke længe, før han

blev Genstand for alles Opmærksomhed.

Medens Rigskansleren, der aabenbart var

stærkt trykket af Situationen, med stor

Vidtløftighed, men under almindelig Taus-

hed søgte at forsvare den tyske Ma-

rokko-Politik, vexlede Kronprinsen paa en

opsigtvækkende Maade med Prins Au-

gust Wilhelm Bemærkninger, der aaben-

bart var rettede mod den ansvarlige

Rigsleder. „Da Hr. v. Bethmann Hollweg

satte sig" — hed det i „Voss. Ztg." —
„skuede den Tilhører, der en Gang skal

bære Kejserkronen, mørkt ned paa den

Plads, som Bismarck havde indtaget".

Til Gengæld kom der saa meget mere

Liv i Kronprinsen, da de Konservatives

Fører, „Preussens ukronede Konge", Hr.

V. Heydebrand und Lasa rettede et vold-

somt Udfald mod den tyske Rigspolitik

og mod Englands Optræden overfor

Tyskland under den sidste Marokko-

Krise og slog kraftigt paa „det tyske

Sværd". Kronprinsen nikkede atter og

atter bifaldende, han tilklappede Taleren

Bifald, og naar Heydebrand slog paa

det tyske Sværd, stødte Kronprinsen sin

Sabel imod Gulvet, saa det gav Genlyd
- Salen.

Kronprinsen var bleven Midtpunktet i

F'orhandliDgerne. Hans Optræden vakte

uhyre Opsigt i hele Tyskland - i hele

Verden, ikke mindst i England.

Hele den tyske Presse, selvfølgeligt

med Undtagelse af de altyske Organer,

var enige om, at Kronprins Wilhelms

Optræden, hans Demonstration mod den

tyske Rigskanslers Politik, der jo offici-

elt ogsaa var Kejserens Politik, skarpt

maatte dadles, og Kejser Wilhelm, der

sikkert gennem Telefonen havde fulgt

Begivenhederne i Milliardpaladset, skred

straks ind mod Kronprinsen. Endnu
under Mødet modtog Rigskansleren Ind-

bydelse til Kejserens Aftentaffel, og her

maatte Kronprinsen være sin Faders

Gæst — sammen med Rigskansleren.

Der er dem, som vil vide, at Kron-

prinsen maatte gøre Rigskansleren en

Undskyldning og erklære, at han, da

han ydede Hr. v. Heydebrands patrio-

tiske Udtalelser sit Bifald, ikke havde

havt til Hensigt at dadle Rigskanslerens

Politik. Sikkert er det, at Kronprinsen

mod almindelig Forventning ikke viste
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sig i Rigsdagen den næste Dag, da

Bethmann HoUweg med en Energi, som
ingen havde tiltroet ham, imødegik den

konservative Førers Angreb.

Der kan ikke herske begrundet Tvivl

om, at den tyske Kronprins gik udenfor

de Grænser, han ifølge sin Stilling

bør overskride, ved sin Optræden i den

tyske Rigsdag den 9. November. „Qiwd

licet bovi, non licet Jovi" — hed det vit-

tigt og træffende i „Neue Frie Presse".

Et andet Spørgsmaal er det, om Kron-

prinsens Kritik af den tyske Marokko-

Politik var begrundet eller ikke.

Selv den tyske Kejsers største Be-

undrere maa vel indrømme, at den tyske

Marokko-Politik og ganske særligt den

tysk -franske Overenskomst af 4. No-

vember 1911 ikke svarer til Kejserens

Optræden i Tanger den 30. Marts 1905,

Kejseren havde paa hin mindeværdige

Dag, der har voldt Europa en lang

Række for Freden saare farlige Kriser,

anerkendt Marokkos Uafhængighed og

Sultanen af Marokkos Suverænitet, og

Wilhelm II havde ved denne Erklæring

taget bestemt Stilling mod Frankrigs

Krav paa at faa Protektoratet over Ma-

rokko. Frankrig havde ofret sine hi-

storiske Interesser i Ægypten og lovet

Italien Tripolis for at opnaa Englands

og Italiens Anerkendelse af sine Krav

paa Marokko, og nu truede den tyske

Kejser med at tilintetgøre de franske

Forhaabninger om at kunne indlemme

det sherifitiske Rige i sine afrikanske

Besiddelser. Det vilde have været Krig,

hvis den franske Generalstabschef havde

turdet give det samme Svar, som hans

tyske Kollega, paa Spørgsmaalet, om
Hæren var rede til at optage Kampen.

Men Frankrig kunde ikke tage mod
Krigen; den franske Ministerpræsident,

Rouvier, ofrede Udenrigsminister Del-

cassé paa Fredens Alter og tilbød Bii-

low at dele Marokko i en tysk og en

fransk „Indflydelsessfære". Den tyske

Rigskansler afslog dette Tilbud og for-

langte, al Frankrig „skulde give Møde
for Europas Domstol". Biilows Bereg-

ninger viste sig at være urigtige. Italien

skelede til Tripolis og stillede sig paa

Algeciras- Konferencen paa Frankrigs

Side, og Konferencen endte med, at

Frankrig i Forening med Spanien fik et

Slags Eneret paa „at opretholde Or-

denen" i Marokko. Tyskland truedes

med Isolation i Europa, og Frankrigs

Indflydelse i Marokko voxede. Den

tyske Regering besluttede da efter den

Aehrenthalske Balkankrise at gøre et

Forsøg paa at skille Frankrig fra Eng-

land og sikre sig en økonomisk Sær-

stilling i Marokko, og Tyskland aner-

kendte ved Overenskomsten af 9. Fe-

bruar 1909, at Marokko henherte under

Frankrigs politiske Indflydelsessfære. Da
den tyske Regerings Forhaabninger ikke

gik i Opfyldelse, og da Ministeriet Monis

endog afbrød de indledede Underhand-

linger om tysk -fransk Samvirken paa

det økonomiske Omraade, synes den

nye tyske Udenrigsminister v. Kiderlen-

Wåchter at have fattet en Plan om at

øve et afgørende Tryk paa Frankrig ved

at true med at besætte Syd-Marokko og

benytte Franskmændenes Tog til Fes til

at gennemføre denne Plan.

Denne Plan førte til det opsigtvæk-

kende Skridt, hvormed den store Ma-

rokko-Krise begyndte den 1. Juli: den

tyske Kanonbaad „Panthers" Ankomst

til Agadir. Man har i lang Tid troet,

at „Panther" -Affæren skyldtes en pludse-

lig Indskydelse. Man har i den sidste

Tid erfaret, bl. a. af Rigskanslerens Tale

i den tyske Rigsdag den 9. November,

at „ Panther"-Expeditionen skyldtes en

Plan, der var blevet billiget af Kejser

Wilhelm i Maj (Rigskansleren nævnte
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ikke Datoen; det var den 14.). Ifølge al-

tyske Blades Forsikringer har man i Wil-

helmstrasse ladet forstaa, atT3^skland vilde

fordre en Del af Marokko. Bethmann og

Kiderlen erklærer, at der aldrig har

været Tale om en saadan Plan. Der er

meget, som tyder paa, at modsatte

Strømninger har gjort sig gældende i de

t3^ske Regeringskredse. I ethvert Tilfælde

synes det at være sikkert, at den tyske

Udenrigsminister ved et mere eller min-

dre tilfældigt Møde, i Kissingen i Juni,

med den franske Gesandt i Berlin,

Jules Cambon, har meddelt denne, at

Tyskland efter Franskmændenes Tog til

Fes ansaa Algeciras-Traktaten for brudt.

Cambon skal strax have grebet Lejlig-

heden til at foreslaa Kiderlen-Wachter

en Handel. Tyskland skulde overlade

Marokko til dets Skæbne •— til Frankrig;

til Gengæld skulde Tyskland have Kom-
pensationer i Fransk -Kongo. Harden

har antydet, at ..Panther" -Affæren var

aftalt mellem Kiderlen og Cambon.

Det er endnu umuligt at danne sig en

paalidelig Opfattelse af disse Forhold.

Sandsynligheden taler for, at man i Ber-

lin ikke har haft nogen bestemt Plan,

men har søgt at faa det mest mulige ud

af den Pression, som Fes-Toget gav den

tyske Regering Lejlighed til at udøve

mod Frankrig. Sikkert er det, at Kider-

lens og Cambons Plan stødte paa stærk

Modstand i London, hvor man umuligt

kunde tillade Tyskland at faa Fodfæste

i Marokko, og hvor man maatte nære

absolut Utilbøjelighed til at godkende en

Aktion, der kunde føre til en Tilnærmelse

mellem Frankrig og Tyskland.

Man staar her overfor et saare vigtigt,

men ogsaa saare dunkelt Spørgsmaal.

Man kan af de hidtil fremkomne Afslø-

ringer med Sikkerhed se, at England

har foretaget en Modaktion, og at Eng-

lands Optræden har fremkaldt Kriser, der

har været ganske nær \ed at føre til

Krig. Midtpunktet i disse Kriser danner

den opsigtvækkende mod Tyskland rettede

Tale, som den engelske Finansminister

Lloyd-George holdt den 21. Juli, og hvori

han, der ellers har Ord for at være en

afgjort Fredsven, afgav følgende truende

Erklæring: „Jeg tror, at kun Spørgsmaal

af den alvorligste nationale Betydning

kunde retfærdiggøre en Forstyrrelse af

den internationale Fredsommelighed. Men
hvis der blev paatvunget os en Situation,

under hvilken Freden kun kunde opret-

holdes ved at opgive den store og vel-

gørende Stilling, som England har er-

hvervet sig i Aarhundreder ved sit Helte-

mod og sine Sejre, og kun ved, at Eng-

land i Spørgsmaal , der berører dets

Livsinteresser. lod sig behandle paa en

Maade, som om det ikke mere regnedes

med i Nationernes Raad, saa — det be-

toner jeg — vilde en Fred for enhver Pris

være en Fornedrelse, som et stort Land

som vort ikke kunde finde sig i. Natio-

nal Ære er ikke et Partispørgsmaal."

Den tyske Regering lod officielt, som

om Lloyd-Georges Tale ikke var rettet

mod Tyskland, men denne Tale vakte

stor Opsigt og Harme i Tyskland, og

der fremkom lidt efter lidt Afsløringer,

som tydede paa, at den engelske Fi-

nansministers Tale var Svar paa en

meget udæskende Optræden fra det

tj^ske Diplomatis Side og førte til, at den

tyske Regering forandrede sin Holdning.

Den engelske Regering skal have spurgt

den tyske Regering, om det tyske Krigs-

skibs Ankomst til Agadir berørte engel-

ske Interesser. Den tyske Regering sva-

rede ikke, og den tyske Gesandt i Lon-

don, Grev Wolff- Metternich, optraadte

„paa en saa ubehersket Maade" i det

engelske L'denrigsministerium . at Sir

Edward Gre}'' fandt sig foranlediget til

at afbryde Samtalen. Da det tj'ske Svar
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stadigt udeblev, lod den engelske Rege-

ring Lloyd George, hvis Ord paa Grund

af hans bekendte Fredsvenlighed i dette

Lag havde særlig \''ægt, tage Ordet.

Man paastaar i berlinske Regeringskredse,

at Asquith blev lige saa overrasket, som

man blev i Wilhelmstrasse, over Finans-

ministerens Tale; denne Paastand mod-

bevises bedst ved, at Lloyd-George op-

læste de anførte Udtalelser. Man paastaar

ogsaa, at Kiderlen-Wåchter gav ,,et ægte

tysk Svar". Rigskansleren erklærede i

sin Tale i den tyske Rigsdag den

9. November — under stærk Latter —
at Tyskland ikke var bleven nævnt

i Lloyd - Georges Tale, men indrøm-

mede, at den havde faaet Betydning ved

engelske og franske Blades hadefulde

og chauvinitiske Fortolkninger Han til-

føjede: „Jeg har set mig foranlediget til

at lade disse Forhold bringe paa Tale

ved den kejserlige Gesandt i London.

Min Fremstilling gik ud paa, at vi var

i Færd med at drøfte Marokko-Sagen

med Frankrig, at engelske Interesser

foreløbigt ikke blev berørte derved, og

at vi ventede, at England, hvis det skulde

mene, at dets Interesser berørtes af Re-

sultatet af Drøftelserne, kun ad den sæd-

vanlige diplomatiske Vej vilde gere dette

gældende hos de to kontraherende Re-

geringer. Den engelske Regering har

herefter ikke mere udtalt noget som helst

Ønske om at deltage i vore Forhand-

linger med Frankrig". Det rette Forhold

syntes tydeligt at fremgaa af den „be-

roligende Erklæring", som den engelske

Premierminister holdt i Underhuset den

27. Juli, og som sluttede med følgende

Ord: „Vor Stilling bliver nu fuldstændigt

forstaaet, hvad der ikke var Tilfældet

fra Begyndelsen." Den tyske Udenrigs-

minister har den 17. i den tyske Rigs-

dags Finansudvalg givet Oplysninger,

der synes at vise, at den tyske Rege-

ring virkelig har givet et skarpt Svar

paa Lloyd-Georges Tale.

Der er fremkommet Meddelelse om,

at Kejser Wilhelm under sit Ophold ved

Norges Kyster har modtaget Breve fra

Kejser Nikolaus og Kong George, hvori

han blev advaret mod de Følger, som
„Panther"- Affæren kunde have for Fre-

den. Det er muligt, at disse Breve har

bestemt Kejseren, der allerede før sin

Afrejse fra Kiel skal have udtalt, „at han

ikke interesserede sig for Marokko hver-

ken med eller uden Kompensationer", til

at gribe ind i fredsvenlig Retning. Sik-

kert er det, at man i Frankrig troede

paa „Fredskejseren", og at denne Tro

fremkaldte stærke Misstemninger mod
Kejseren i Tyskland.

Under disse Forhold kunde det ikke

vække større Forbauselse, at Underhand-

lingerne mellem Kiderlen-Wåchter og

Jules Cambon trak i Langdrag, men
Situationen blev derved stadigt vanske-

ligere for de to Underhandlere. Altyskerne

forlangte „et tysk Mauritanien" og afviste

enhver nok saa stor Kompensation i

Kongolandet. I Frankrig rejste der sig

en voxende Forbitrelse mod Tyskland,

i vide franske Kredse erklærede man, at

det var bedst, at Frankrig tog Krigen

nu, og man protesterede mod de paa-

tænkte Kompensationer under Løsenet:

„Skal fransk Land afstaas til Tyskland?"

I September var Situationen saa farlig,

at den engelske Regering temmelig aaben-

lyst forberedte sig paa Krig, og man
fortalte i Tyskland, at Kejseren havde

afvist Tanken om, at han skulde være

uvillig til at føre Krig, med de Ord:

„Jeg er til enhver Tid rede; sørg blot

tor, at jeg bliver angrebet!"

Fredsstemningen fik dog Overhaand

baade i Paris, hvor man egentlig ikke

ønsker en sejrrig Sabel, og i Berlin, hvor

man ved Italiens Krigserklæring til Tyr-
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kiet fik Vished for, at Tyskland ikke

kunde regne paa Italiens Deltagelse i en

Krig mod Frankrig, medens den russiske

Krigsminister forstærkede Tropperne ved

Czarrigets Vestgrænse.

Europa aandede lettere, da man ende-

lig den 11. Oktober erfarede, at den

første — nu den sidste — Del af de

fransk -tyske Overenskomster, Overens-

komsten om Marokko, var bleven „para-

feret" i Berlin og underskrevet af Kider-

len-Wåchter og Jules Cambon med deres

Forbogstaver. Nu turde man endelig

haabe, at Krisen var overstaaet. Man
blev atter skuffet. Det gamle Spil gentog

sig. Endelig den 27. Oktober blev der

udsendt absolut beroligende Efterretninger

om, at ogsaa Kongo - Spørgsmaalet nu

var ordnet ; disse Efterretninger støttedes

ved, at Kiderlen-Wåchter den 26. Oktober

atter, ligesom før Paraferingen af Ma-

rokko-Overenskomsten, havde givet en

Diner til Ære for Hr., Fru og Frøken

Cambon. Den 28. Oktober erklærede

„Norddeutsche" da ogsaa, at den tj^sk-

franske Overenskomst nærmede sig sin

Afslutning — men den 31. Oktober med-

delte „Matin", at Overenskomsten mod
al Forventning endnu ikke var under-

tegnet. Verden blev dog den 1. No-

vember trøstet med, at „den korte Op-

sættelse" kun skyldtes visse Uoverens-

stemmelser mellem de tyske og de franske

Kongokort. og at Overenskomsten sikkert

vilde blive underskrevet Torsdag eller

Fredag. Denne Gang gik Forudsigelserne

i Opfyldelse. Den 2. November blev

Kongo-Overenskomsten paraferet i Berlin.

Den 4. November om Aftenen meldte

„Wolffs Bureau", at Marokko -Kongo-

Overenskomsten om Eftermiddagen Kl.

5 var bleven underskrevet i det tyske

Udenrigsministerium.

Endelig — endelig var den fransk-

tyske Marokko-Krise afsluttet. Man kunde

dog vente, at den vilde fremkalde skarpe

Misbilligelser baade i Frankrig og i Tysk-

land, og disse Forventninger gik hurtigt

i Opfyldelse. De to Regeringer søgte

endog før Offentliggørelsen af Overens-

komstens Ordlyd at imødegaa de ventede

Angreb. Cambon havde trods den For-

virring, som modsatte Strømninger frem-

kaldte i det franske Udenrigsministerium

og derved i hans Instruktioner, ført For-

handlingerne med den tyske Udenrigs-

minister med overlegen Dygtighed og i

det Hele med Held; han kom ogsaa nu

sine Modstandere i Forkøbet. „Agence

Haves" bragte den 3. November følgende

Meddelelse „fra en særlig Kilde i London"

(fra Jules Cambons Broder, den franske

Gesandt i London, Paul Cambon?): „Den

sidste Del af Overenskomsten præciserer

med fuld Klarhed Frankrigs politiske

Rettigheder (i Marokko) og regulerer de

økonomiske Forhold. I politisk Hen-

seende anerkendes Frankrigs Protektorat

(over Marokko) faktisk" .... „Overens-

komsten om Udvexling af Landomraader

omfatter kun Distrikter ved Kongo, Ubangi

og Logone."

Den tyske Regering, der sikkert blev

meget ubehageligt berørt ved denne offi-

ciøse parisisk-londonske Erklæring, ud-

sendte øjeblikkelig gennem „Wolffs Bu-

reau" følgende Svar: „Den franske Re-

gering har paa det bestemteste forpligtet

sig til at opretholde Nationernes økono-

miske Ligeberettigelse i Marokko

Paa den anden Side præciserer Tyskland

den allerede i 19Q9 udtalte politiske Dés-

intéressement .... Ved Overenskomsten

mellem Tyskland og Frankrig faar Tysk-

land betydelige og vcerdifulde Landstrcek-

ninger.
"

Begge Regerings-Erklæringer pegede i

den rigtige Retning. De franske Chauvi-

nister bebrejdede den franske Regering,

at den ikke havde sikret Frankrig et klart
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Protektorat over Marokko, og at Frank-

rig maatte betale Protektoratet for dyrt

ved Afstaaelsen af en stor Del af Fransk

Ækvatorial Afrika. Altyskerne erklærede,

at den tyske Regering aldrig burde have

udleveret Marokko til Frankrig, og at de

Landstrækninger, som Tyskland erhver-

vede, var værdiløse.

Den franske Regering havde den let-

teste Opgave med Hensyn til at imøde-

gaa Angrebene. Den tyske Regering

havde egenlig ved Overenskomsten af

11. Oktober tydelig anerkendt Frankrigs

Protektorat over Marokko, men Ordet

„Protektorat" stod ikke i Overenskomsten.

Det franske Diplomati havde imidlertid

sikret sig paa dette Punkt ved en „hem-

melig" Brevvexling mellem Cambon og

den tyske Udenrigsminister. Samme Dag
— den 4. November — som de tysk-

franske Overenskomster blev underskre-

vet, modtog Cambon fra Kiderlen-Wåchter

to Breve. I det første Brev erklærede

den tyske Udenrigsminiser, at den kejser-

lige Regering ikke vilde lægge den franske

Regering nogen Hindring i Vejen, hvis

Frankrig skulde mene at burde overtage

Protektoratet over Marokko. I det andet

Brev erklærede Kiderlen-Wachter, at

eventuelle Stridigheder om de territori-

ale Kompensationer i Ækvatorial Afrika

skulde forelægges for en Voldgiftsdomstol.

Den 1 1 . November gav den tyske Re-

gering sit Samtj^kke til, at disse Breve

maatte offenliggøres. Deretter maatte

selv de mest oppositionslystne Fransk-

mænd billigvis indrømme, at Frankrig

med Hensyn til Marokko havde opnaaet

alt, hvad det kunde vente af Tyskland,

Om end Forholdet til Spanien — der

ifølge de hemmelige Traktater, som den

spanske og den franske Regering har

afsluttet i 19C4 og i 1905 (nu er de

offenliggjorte) gør Krav paa Nord-Ma-

rokko — endnu kan forvolde det franske

Diplomati en Del Vanskeligheder, har

Frankrig dog ved Overenskomsten af

4. November 1911 i det væsenlige naaet

det saa længe attraaede Maal, at kunne

indlemme Marokko i sine afrikanske Be-

siddelser uden at skulle spørge nogen

derom.

„Matin"

:

Enfin seuls

!

Jo mere iøjnefaldende de Fordele er,

som Frankrig opnaar, desto vanskeligere

er det for den tyske Regering at afvise

Altyskernes Angreb. Bethmann HoUweg
og Kiderlen-Wåchter kan pege paa om-

staaende Kort, der viser, at Frankrig til

Tyskland afstaar 250,Oa3 Kvadratkilo-

meter (det med Streger mærkede Terri-

torium) hvorved det tyske Kamerun des-

uden faar Adgang til Floderne Ubangi

og Kongo ved de to „Følehorn". Til

Gengæld afstaar Tyskland det saakaldte

Andenæb (mellem Logone og Ubangi) til

Frankrig — den franske Regering for-

drede absolut en Byttehandel — men
dette Territorium er kun 12,000 Kvadrat-

kilometer stort.

Kronprins Wilhelm burde vel egenlig

billigvis være tilfreds med, at hans Frem-

tidsrige i Afrika ved Overenskomsten af

4. November 1911 er blevet forøget med
et Areal, der omtrent svarer til Halvdelen

af det tyske Rige i Europa. Men Kron-
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prinsen synes at være bleven paavirket

af Altyskernes Forsikringer om, at den

til Tyskland afstaaede Del af Fransk

Ækvatorial-Atrika — saaledes kaldes

Fransk Kongo nu officielt — ..Sove-

sygens forjættede Land", kun har meget

ringe Værdi. Det maa indrømmes, at

Altyskernes Misfornøjelse ikke just dæm-

4ég2-;>....

pes ved det Spil „Kongokort", som er

bragt i Handelen, og i hvilket det gal-

liske Vid fejrer store Triumfer paa Ki-

derlen-Wåchters og Bethmann HoUwegs
Bekostning. Cambon-Es stikker alt, me-

dens Krydseren „Berlin", der afløste

„Panther", kun kan stikke i Søen. De Stik,

som Tyskerne tager hjem, er giftige Flue-

Stik, og den franske Folkevittighed kalder

de „fede" gule franske Points „Cambon-

points" — det paastaar i det mindste

en af det oppositionelle Organ „Berl.

Tgbl."'s vittige Medarbejdere.

Spøgen er overdreven, og den tyske

Kronprins burde vel slaa sig til Ro med,

at Tyskland har faaet de 230,æO Kva-

dratkilometer eller mere mod at overlade

Frankrig Protektoratet over et Land —
Marokko — der i ethvert Tilfælde ikke

tilhører Tyskland. Men Kronprins Wil-

helm havde da ogsaa dybere, langt mere

betydningslulde Grunde til sin Demon-

stration end den tyske Marokko-Politik.

. Naar man kaster et Blik paa den

tyske Marokko-Politiks hele Udvikling

fra 30. Marts 1905 til 4. November_

1911, er det uimodsigeligt klart, at

denne Politik lige siden Algeciras-Konfe-

rencen kun daarligt har svaret til Kej-

serens Optræden i Tanger, og at Kej-

serens Anerkendelse af Marokkos Uaf-

hængighed er bleven fuldstændigt op-

hævet ved den tysk-franske Overenskomst.

Den tyske Regering har da ogsaa tyde-

ligt nok anerkendt denne Kendsgerning,

der i saa høj Grad har skadet Tysk-

lands og dets Kejsers Prestige i den

muhammedanske Verden, ved sin Mo-

tivering af Overenskomsten og ved Rigs-

kanslerens Udtalelser i den tyske Rigs-

dag: „Sultanen havde selv maattet kalde

Franskmændene til Hjælp, og en Hersker,

der støtter sig paa fremmede Bajonetter,

er ikke mere en selvstændig Hersker".

Selv om man vilde tilkende denne Be-

grundelse fuld moralsk Berettigelse, og

selv om man indrømmer — hvad man
billigvis bør indrømme — at Bethmann

HoUweg og Kiderlen-Wåchter væsenlig

var bundne ved deres Forgængeres Po-

litik, maa man til Gengæld indrømme

Hr. V. Heydebrand og Kronprins WiK
helm, at den tyske „Panther "s . Aktion

og dens Fortsættelse giver Anledning til

megen og skarp Kritik. Det gælder

ikke mindst den tyske Regerings Op-

træden overfor England, og man kan i

og for sig vel forstaa, at Kronprins Wil-
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helm saa kraftigt applauderede Heyde-

brands skarpe Udfald mod Rigskansleren

— og mod England. Kronprinsen burde

ganske vist paa dette Punkt have været

særlig forsigtig, men den tysk-preussiske

Tronarving var nu en Gang netop meget

uforsigtig, og man har i England mærket

sig de tyske Blades Beretninger om det

demonstrative Bifald, som Kronprins Wil-

helm ydede den konservative Førers

Slagsætninger: „Vi sikrer os ikke Freden

ved Eftergivenhed, men ved det tyske

Sværd. Det tyske Folk anser Lloyd-

Georges' Taler for noget mere end Bord-

taler. De Udtalelser, der er faldet fra en

Gesandt (den engelske Gesandt i Wien,

Cartwright), har drevet Skamrødmen op

i vort Ansigt. Det kan man ikke skaffe

ud af Verden. Som et Lyn i Natten

har det vist det tyske Folk, hvor dets

Fjende sidder. Det tyske Folk veed nu,

haar det vil have Pladsen i Solen, hvem
det er, der vil raade for alt. Det tyske

Folk vil forstaa at give et tysk Svar".

En Herskers Politik svarer meget ofte

kun lidt til de Anskuelser, som han har

udtalt i sine Kronprinsdage. Men man
maa alligevel i alle Stormagts- Udenrigs-

ministerier, særlig i Downing Street,

regne med Kronprins-Demonstrationen i

Milliardpaladset den 9. November 1911

som en betydningsfuld og betænkelig

politisk Fremtidsfaktor.

Denne Fremtidsfaktors Betydning for

Øjeblikkets Politik formindskes ikke ved

de Oplysninger, der siden Kronprins-De-

monstrationen er fremkommet om den

tyske Udenrigsministers Optræden overfor

England. Den tyske Rigskansler havde,

da han holdt sin Tale om den tysk-

franske Overenskomst, aabenbart ikke

ment at burde afsløre den tysk-engelske

Juli-Krise; det ser ganske ud, som om
hverken Kronprinsen eller Hr. v. Heyde-

brand den 9. November havde rigtig Rede

paa, hvad der var foregaaet mellem Lon-

don og Berlin. Det er ved Kiderlen-

Wachters Tale i den tyske Rigsdags

Finansudvalg blevet klart, at Spændin-

gen mellem England og Tyskland havde

været og endnu den 17. November var

meget stærk — og hvis Kejser Wilhelm

virkelig har dikteret sin Søn 60 Dages

Stuearrest, maa Kejseren senere have for-

andret Beslutning. Den tyske Kronprins

har efter sin Tilbagekomst til Danzig

vist sig hyppigt udenfor sin Stue —
ogsaa i Theatret.
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MAURICE MAETERLINCK
Af Chr. Rimestad.

DENNE Mand, som nu har faaet Nobel-

præmien, er maaske den baade dybest

og videst skuende Digteraand, det samtidige

Europa ejer. Skulde man holde sig til Dig-

teren alene, var der maaske mere end ti

som med lige saa stor Ret kunde være be-

rettiget til en saadan Udmærkelse. Men tager

man Digter-Tænkeren Maeterlinck med, vil

det være vanskeligt at pege paa en Skikkelse

i den moderne Litteratur, hvis Fysiognomi

er saa universelt.

Dramatikeren har gennemgaaet store For-

andringer i Aarenes Løb. Verdenssucces-

serne Monna Vanna og Den hlaa Fugl (de

der har bevirket at Maeterlinck de senere

Aar har kunnet leve fyrsteligt) er Arbejder

der baade æstetisk og menneskeligt virker

ganske anderledes end de Dramer, der for

femten Aar siden skabte hans Berømmelse.

Værker som

„ Princesse Maki-

)ie", „Les Aveu-

gles", „Les sept

princesses"' og

„Pelléas et Méli-

sanre"' var kunst-

nerisk fuldgyl-

dige Udtryk for

hans daværende

Livsfølelse. Det

han vilde give

Liv i disse sæl-

somme Stykker,

der ingen For-

billeder havde og

virkede som Aa-

benbaringer af

en aandeagtig

Poesi midt i det

moderne Thea-

ters tykhudede

Vulgariteter, det

er den Verden der skjuler sig mellem det.

Menneskene er i Stand til at meddele

hverandre. Hver Replik i disse Dramer var

som en Draabe, dei kom langt inde fra og

som bar besynderlige Reflekser i sig af det,

som har hjemme i Tavshedens Rige.

Bogen De Ydmyges Skat — den første af

hans filosoferende Arbejder — er en eneste

stor Kommentar til hans Dramer. Her er det

han udvikler, at Tavsheden alene er Sjælens

Atmosfære, at Ordene i sig selv er golde og

uden Glans og kun faar deres Mening fra

den Tavshed der bader dem.

Det er den aktive Tavshed han taler om,

og han opfordrer enhver til at dyrke den,

„fordi det kun er i den, at de evige og uven-

tede Blomster aabner sig lidt, de der skifter

Form og Farve efter den Sjæl ved hvis Side

man er".
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Hans Mennesker var dengang viljeløse

Væsner, underligt søvngængeragtige, og vaag-

nede kun op til Angster, de var forsvarsløse

Offre for grumme og ubekendte Magter. Ak,

hvor var deres Lykke stakket, de frøs ihjæl

som altfor kuldskære Liljer, eller deres Stæng-

ler blev knækket af pludselige Storme . . .

Det var mest en isnende, en langsomt lammende

Mørkets og Taagernes og Efteraarenes nor-

diske Sjæl, der fik stammende Udtryk i denne

af den ligegyldige Skæbnemagt besværede

Poesi. Det var vort Livs Usikkerhed, Følel-

sen af vor fuldkomne Afmagt overfor det

Ubekendte, der omgiver os, det var med

eet Ord det almenmenneskelige Fangenskab,

der fyldte disse Dramer med onde Anelser,

og gjorde deres Aandedræt tungt.

Men denne Periode var forbigaaende.

Maeterlinck er et Exempel paa en Aand, der

Skridt for Skridt er vandret ind til større

Klarhed, til dybere Fortrøstningsfuldhed, til

inderligere Taknemmelighed for Livet. Han

har stadig Øje for Menneskelivets højst pre-

kære Stilling i Universet. Øjensynlig er vi

— skriver han i Det begravede Tempel (et

af hans Hovedværker) — trods alt hvad vi

lærer, alle de Erobringer vi gør, og alle de

Visheder, vi kan erhverve os, smaa, skrøbe-

lige og unyttige Væsner, viede til Døden og

Luner for uendelige Magter. Vi kommer, et

Øjeblik, til Syne i et Rum uden Grænser

og har ingen anden nævneværdig Mission

end at udbrede en Slægt, som selv ikke har

nogen sikker Mission, midt i en Verden, hvis

Udstrækning og Varighed overgaar den mæg-

tigste Fantasi. Det er sandsynligt, at vort

Liv intet betyder, at vore Anstrængelser er

latterlige, at vor egen Tilværelse og vor

Klode kun er et ynkeligt Tilfælde i Univer-

sets Historie. Men — tilføjer han saa —
det er ogsaa en Sandhed, at vort Liv og

vor Klode for os er de betydningsfuldeste

Fænomener i Universets Historie. Og det er

denne sidste Sandhed der er den frugtbareste

for os. Den anden vilde som Enehersker kun

føre til Goldhed og Lede. Vi kender jo

ikke Universets Maal og ved ikke om Menne-

skeslægtens Skæbne vedkommer det eller ej.

Og derfor er vort Livs og vor Slægts mulige

Unytte en Sandhed som kun berører os indi-

rekte, og den afhænger af et stort Antal Pro-

blemer som ikke endnu er løst, men de Pro-

blemer, hvoraf den anden Sandhed afhænger

— den som giver os Bevidsthed om vort

Livs Vigtighed — løses hvert Øjeblik af

Livet selv.

Senere i et andet af hans Hovedværker

— Blomsternes Intelligens — er han gaaet

endnu et Skridt videre. Han har vovet sig

saa langt ud som det overhovedet mulig

at komme. Han studerer i dette sjældne

Arbejde — der er en Poets, en Malers, en

Lærds og en Tænkers — den mærkelige

„Intelligens" som Blomsterne har udvist, da

det drejede sig, for selve deres Eksistens

Skyld, om at omgaa og overskue den tunge

og mørke Lov som fra deres Fødsel til deres

Død dømmer dem til Ubevægeligheden. Hvad

har de ikke udrettet: de har opfundet eller

paakaldt Vinger, de har besejret Rummet,

hvor Skæbnen indespærrede dem, nærmet sig

et andet Rige, trængt ind i den Verden der

bevæger sig. At det er lykkedes dem, er

ligesaa mærkværdigt som hvis det kunde

lykkes os at trænge ind i et Univers, der

var befriet for Stoffets mest tyngende Love.

Han viser i denne Bog hvilket Exempel

Blomsterne giver Menneskene paa Mod, Gen-

stridighed, Udholdenhed og Opfindsomhed.

Længe beskæftiger han sig med Blomsternes

forbavsende indviklede og sindrige Befrugtnings-

metoder, hvor Udviklingen ofte har vist sig

at svare nøjagtig til Gangen i de Opfindel-

ser, som Mennesket har gjort. Han mener

endog, at det er sandsynligt, at vi ikke er i

Stand til at skabe nogetsomhelst. Som de

sidstankomne paa Kloden genfinder vi sim-

pelthen det som altid har existeret. Vi be-

gynder igen, som forbavsede Børn, den Vej

som Livet bavde tilbagelagt før os. Det er
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som Ideerne kommer til dem, som de kommer Univers, der er dannet af Substanser, vi ikke

til os. De prøver sij frem i den samme

Nat, de møder de samme Hindringer i det

samme Ubekendte. Det er som om de har

vor Utaalmodighed og vor Ærgærrighed,

den samme Intelligens og næsten det samme

Haah og det samme Ideal. De kæmper som

vi mod en stor ligegyldig Kraft, der tilsidst

kommer dem til Hjælp. Og deres Fantasi

følger ikke blot de samme forsigtige Meto-

der, de samme snævre Stier, den har ogsaa

som vor pludselige og lykkelige Spring. Han

naar tilsidst dette store, brændende Problem

:

det drejer sig nu først og fremmest om at

gribe den almene Intelligens Karakter, Vaner

og maaske Maal, hvorfra alle de intelligente

Handlinger udstrømmer som fuldbyrdes paa

Jorden. Dennes Tendenser og intellektuelle

Metoder er mindst ligesaa fremskredne —
mener han — hos Orkideerne som hos My-

rerne og Bierne.

Man mærker i Slutningen af denne be-

undringsværdige Bog en Menneskeaand drage

sit Vejr dybt og lykkeligt, som var det løs-

net for et stædigt og meget smertefuldt Tryk.

Thi Konklusionen er denne omfattende og

trøstende : at det nu synes os sikkert at Jor-

dens Aand, der maaske endog er hele Ver-

dens, i Tilværelseskampen handler ganske

som et Menneske vilde gøre: den prøver sig

frem, den tøver, den begynder forfra flere

Gange, den føjer til, den trækker fra, den

erkender og redresserer sine Vildfarelser. Men
dette vil jo sige det samme som at Mcnne-

skeaandens Metoder er de eneste mulige, at

Mennesket ikke har taget fejl, at det ikke er

en Modtagelse, men det Væsen, gennem hvilket

Universets Vilje ytrer sig stærkest. Det er en

stor Trøst at iagttage, at vi følger den samme
Vej som denne store Verdens Sjæl, at vi

har de samme Forhaabninger og de samme
Prøvelser. Det er os en Beroligelse at for-

sikre os om, at vi til at forbedre vor Skæbne

benytter Midler som svarer til dem, den gør

Brug af, at vi er paa vor Plads i dette

kender, men hvis Tanke ikke er os uigen-

nemtrængelig. Selv vor Iagttagelse af Natu-

rens Fejlgreb bør gøre os tillidsfulde. Thi

hvis den altid viste en Intelligens, der var

vor umaadelig overlegen, saa havde vi Grund

til at tabe Modet, da kunde vi føle os som

Bytte og Offre for en fremmed Magt, vi ikke

kunde nære noget Haab om at lære at kende

og maale.

I Forbindelse med Maeterlincks nuvæ-

rende Tankegang staar det, at han lægger

saa stor en Vægt paa de Indicier der kommer

til os udefra. Altfor længe har nemlig Men-

neskeaanden haft sin Interesse i at befolke

vor Verden med Haab og Illusioner. De

Indicier som Blomsterne har givet os, tillader

os at antage med mere Sikkerhed, at den

Aand, der besjæler alle Ting, er af den

samme Essens som den, der besjæler vort

Legeme. Til allersidst aabner Digteren et

vagt Fremtidsperspektiv. Men hvem ved,

maaske vil Fremtiden kunne konstatere det

han her spørgende fabler om, maaske skal

engang hans Anelse gaa i Opfyldelse. Det

er, med Tanken henvendt paa Maeterlincks

første Livsanskuelse, ejendommeligt bevægende

at læse disse maaske altfor forhaabningsfulde

Linjer: „Og hvis det, der findes i den Aand

der besjæler alt, genfindes i os, hvis den

bruger vore Metoder, vore Tendenser, saa

er det maaske ikke helt ulogisk at haabe

det som vi haaber instinktivt, uovervindeligt,

fordi det er næsten sikkert, at den ogsaa

haaber det. Er det sandsynligt — spørger

han til Slut — at dette Liv, hvori vi finder

en saadan Sum af Intelligens, ikke udretter et

Intelligensens Værk, det vil sige ikke for-

følger et Maal af Lykke, Fuldkommenhed,

Sejr over det vi kalder Døden, Mørket?"

U.

Man maa nøje lægge Mærke til at Maeter-

linck her udelukkende beskæftiger sig med

det intdlektuellc Liv. Han har længe og ind-
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gaaende beskæftiget sig ogsaa med det mo-

ralske Liv. Og her er hans Konklusioner

unægtelig ganske forskellige.

I den store Afhandling om Retfærdigheden

(i „Det begravede Tempel") slaar han først

ud fra en Række forskellige Synspunkter

dette fast: at hverken Jorden, Himlen, Natu-

ren, Stoffet eller nogen af de Magter, vi

kender, undtagen netop de som findes i os selv,

beskæftiger sig med Retfærdighed, har den

mindste Forbindelse med vor Moral. Ingen

Illusion har boret sig dybere ind i Fler-

tallet af Menneskene end denne om Tin-

genes Retfærdighed. Men den bedrageriske

Fred som Illusionerne giver, forhindrer

Mennesket i Opfyldelsen af den Pligt som

er kommet til at erstatte alle andre: dets

Søgen efter Sandheden. Og en af denne

Søgens Pligter er at bortskære fra det My-

sterium, der altid vil omgive vor Klode, alt

det som ikke virkelig har Del i det, alt det

som vore Angster, vore Vildfarelser har føjet

til det. Vi selv bliver næsten altid det sidste

Tilflugtssted og den virkelige Bolig for de

Mysterier vi ønskede at tilintetgøre. „Det

er i os selv, at de genfinder den Arne de

havde forladt for at gennemfare Rummet i

deres Ungdoms første Rus." Og hvis det er

det Ubekendte, vi trænger til for at forædle

vor Higen efter Erkendelse, hvis vi behøver

det Uendelige og Mysteriet for at holde vor

Glød oppe, vil vi ikke miste en eneste af

Tilstrømningerne fra det Ukendte, fordi vi

endelig en Gang fører den store Flod tilbage

til dens virkelige Leje. Hvad vi berøver

Himlen genfindes i Menneskets Hjerte. Vi

har tildelt Universet eller et skæbnesvangert

Princip en Rolle, som vi selv spiller, og naar

vi siger at Retfærdigheden, Naturen eller Him-

len straffer os, oprøres og hævner sig, saa

er det i Virkeligheden den menneskelige Natur

som oprøres og den menneskelige Retfærdig-

hed som hævner sig. Maeterlinck mener, at

denne vor egen indre Retfærdighed er det

sikreste, mest heldbringende af alle Mysterier,

det eneste som aldrig vil lamme vor Energi.

— Dette Problem om det specifikt menneskelige

har optaget ham meget stærkt. Gang paa

Gang er han vendt tilbage til det i sine

Værker. Det er ham det vigtigste, det funda-

mentaleste af alle Problemer, det der berører

vor Bevidsthed intimest og mest omfattende.

Han mener, at de Mennesker som kalder

sig Naturens Børn og ønsker at efterligne

dens Love i alt, handler ulogisk og er meget

nærsynede. Fordi Naturen beskæftiger sig

med vore Handlingers Moralitet, maa man

ikke slutte, at den ingensomhelst Moral har.

Den raader over en Fremtid og et Rum, som

vi ikke kan gøre os nogen Idé om, i hvilken

der maaske er en Retfærdighed, der svarer

til dens Udstrækning og Varighed, ganske

som vort Retfærdighedsinstinkt svarer til

vort Livs snævre Cirkel. Vi, der kun lever

nogle faa Dage, er ikke egnede til at efter-

gøre det vi hverken kan øjne eller forstaa.

Det er langt rimeligere at lytte til os selv

end til en Stemme der er saa vældig, at vi

ikke kan gribe noget Ord i dens Tale. Maeter-

linck mener at vort Retfærdighedsinstinkt maa-

ske er det mægtigste af alle vore Instinkter,

siden det indtil nu har kæmpet med alle de

andre og endnu ikke er blevet knust. Han

finder i den uudtømmelige Tilfredsstillelse,

Menneskehjærtet faar ved at følge dette

Instinkt, det aandelige og moralske Baand

mellem Virkningen og Aarsagen, som man

forgæves søger at efterspore i den Verden,

der er uden om os.

Han mener, at vi fremfor alt skal anstrenge

os for at udvikle i os de Karaktermærker

der er særegne for den Klasse af levende

Væsner, vi tilhører. Og — erklærer han i

fortrinlig Overensstemmelse med hans Behand-

ling af det intellektuelle Problem — blandt

disse Mærker er maaske vor Intelligens min-

dre fremtrædende end vor moralske Tragten.

Han udvikler, at denne vor „sunde" Fornuft

„der aldrig intellektuelt har kunnet udrette

noget virkelig stort, og som paa Moralens
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Omraade bliver Moralen for den praktiske

Egennytte og de materielle Nydelser, at den

forringer vort Liv og dets Udviklingsmulig-

heder, hvis den prøver paa at forhindre de

Kræfter, der overgaar den, i at udfolde sig.

Den skal ikke behandle disse Kræfter (han

kalder dem i sin vidtløftige Udvikling for

vor „Fantasi" og vor „mystiske Fornuft")

som Kimærer, thi da kunde man med Rette

spørge om denne højeste Dommer („Den

sunde Fornufl") der fra alle Kanter undsiges

af Naturens Aand og Universets Love, ikke

selv er mere kimærisk end alle de Kimærer,

den søger at tilintetgøre.

Han drager denne Slutning : de som mener,

at det gamle moralske Ideal maa forsvinde,

fordi Religionen forsvinder, tager mærkehgt

fejl. Det er nemlig ikke Religionen som har

skabt dette Ideal, men det som har skabt den.

III.

Der er ingen af Maeterlincks Afhandlinger,

der ikke, selv om de synes nok saa stærkt

ren Poesi i Prosa, rummer en Tankesubstans

der paa en eller anden Maade knyttes til de

store Idéer, der beskæftiger ham.

Saaledes er i Virkeligheden f. Eks. den

fortryllende Psykologi han giver af den lille

Hund, han elskede, kun et Paaskud til at

udvikle og fastslaa dette Fænomen der fore-

kommer hans saa afgørende: Hundens Kær-

lighed til Mennesket er en enestaaende Und-

tagelse. I denne totale Ligegyldighed, hvori

alt hvad der omgiver os, forbliver lukket inde

i sig selv, i denne Verden hvor der mellem

Væsnerne indbyrdes ikke er anden Forbindelse

end mellem Bødlerne og Offrene, hvor blot

den svageste Sympati aldrig har gjort et

bevidst Spring fra en Art til en anden, dér

er der, blandt alt hvad der aander paa Jor-

den kun et Dyr, hvem det er lykkedes at

bryde den skæbnesvangre Kreds, at slippe

ud af sig selv, at gøre et Spring hen til os,

afgørende at overskride den vældige Zone af

Mørke og Stilhed, som isolerer hver Eksistens-

art i Naturens Plan.

Hunden har derved udrettet en af de usæd-

vanligste og usandsynligste Handlinger, man

kan finde i Livets almindelige Historie. Han

mener, at den har løst det Problem, som den

menneskelige Klogskab vilde faa at løse, om
en guddommelig Race kom og indtog Pladsen

paa vor Klode. Den indtager i denne Ver-

den en Situation, der er enestaaende og

misundelsesværdig blandt alle, den er det

eneste \'æsen, der har fundet og anerkendt

en utvivlsom, en rørlig Guddom.

Det mest lysende Eksempel paa hans Genia-

litet er Bogen om „Biernes Liv". Dens Skild-

ringer ejer en Glans og en Pragt, som gør

den til en Poesi, der overstraaler hans Dra-

mer. Og den Moral han her Gang paa Gang

udløser af sine Studier er overraskende og

— hvad mere er — styrkende. Ligesom

Bierne ikke ved — siger han et Sted —
hvem der skal nyde godt af al deres Honning,

skal heller ikke vi pine os med at udgranske

hvem der skal drage Fordel af al den aande-

lige Kraft vi bringer til Verden. Vi skal

blot søge og søge alt det op, som kan skaffe

Næring til den uforklarlige Flamme. Saa

vil der komme et Øjeblik, hvor selve vor

Mistanke om, at alle vore Anstrengelser

maaske er uden Maal, blot gør Gløden i vor

Søgen mere ren, mere desinteresseret, mere

ædel.

Det er en stor Skribent, en pletløs Kunst-

ner, der har formet alle disse Bøgers koncise

og harmoniske Sætningsperioder. Det er en

vidtskuende Aand, der har tumlet med disse

Problemer, som hans Studier af Mennesket,

af Dyret og af Planten har ført ham ind paa.

Men det er ogsaa et usædvanligt Hjærte

der aabner sig paa adskillige af disse Blade.

Det er godt, det er husvalende at høre

Ord som disse: Jo højere man hæver sig,

des mindre synes man at fjerne sig fra de

uanseligste blandt sine Medmennesker. De

Skridt, vi gør mod Idealet, er de samme,

som nærmer os til dem, vi i vor Uvidenhed

og Forfængelighed havde foragtet . . .
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FRIHED OG LIGHED
Betragtninger af Jakob Knudsen.

FRIHED og Lighed har, lige siden de blev

de to store Drivkræfter i det sidste

Aarhundredes Udvikling, haft en mærkelig

Evne til at samle nbethiget Beundring og

Hyldest om sig — Tilhængere i Hun-

dredtusindvis, som ikke kan see andet

end godt hos dette Par.

Det er saa meget des mærkeligere,

som disse to tilsammen nærmest udgjør

en Modsætning, hvis stridende Elemen-

ter ofte ødelægger hinanden, saa Resul-

tatet, som fremgaar af disse Faktorer —
blot ved at de bestaar tilsammen — ikke

sjælden, i Henseende til Værdi, bliver det

modsatte af, hvad Begyndelsen lovede.

En mandlig Tilhører i en Foredrags-

sal paa Landet tager sig f. Eks. den

Frihed at tænde sig en Cigar. Ligheds-

principet vil straks foranledige flere til at

gjøre det samme, tilsidst ryger alle Mand-

folkene med Undtagelse af Foredragshol-

deren. Da bringer en stedse' stærkere

Kvælningsfornemmelse den første Ryger

til at indsee, at han handlede urigtigt; thi

den Nydelse, som den tagne Frihed

bragte ham straks, er nu igjennem Lig-

heden bleven forvandlet til en Lidelse

for ham.

Det var noget lignende, der skete, da

de Nationalliberale i 1849 tog sig de be-

kendte Friheder, og Bondestanden efter

Lighedsprincipet tulgte Exemplet. — De

Nationalliberale fortrød da, hvad de

havde gjort, og blev højre.

Bondestanden holder nu paa Friheden,

men den er naturligvis ikke ene om
den; Arbejder- og Husmandsstanden gjør

ligesaa.

Om ikke altfor mange Aar vil vel en

eller anden Samfundsklasse udvide Fri-

heden til den rene Lovløshed, og den vil

en Stund føle dette som et behageligt

Privilegium, indtil Ligheden har bragt

hele Samfundet ud i Anarkiet.

Naar saa det, der først, for en enkelt

Klasse, var en Behagelighed, er bleven

en Lidelse for alle, vil man begynde for-

fra, f. Eks. med Enevælden.

Netop fordi denne Tingenes Gang er

en Selvfølge, forekomriier det mærkeligt,

at Frihed og Lighed kan vække en saa

udelt Begejstring som de faktisk gjør.

Det beror rimeligvis paa, at Per fornem-

mer det som to stik modsatte Handlin-

ger, om han kaster Grus i Hovedet paa

Povl, eller Povl kaster Grus i Hovedet

paa Per, — skjønt det i Virkeligheden er

præcis den samme Handling. Men man
skulde jo synes, at dette simple Forhold

for længe siden — ja, pr. Instinkt —
maatte være gjennemskuet af Menneske-

heden.

Det lader sig maaskee ogsaa tænke,

at det sletikke kan. kaldes nogen egent-

lig Fejl ved denne Bevægelse, som Fri-

hed og Lighed fremkalder, at den, som
beskrevet, vender tilbage til sit Udgangs-

punkt og begynder forfra. Det er jo mu-

ligt, at Samfundsudviklingen har og maa
have denne cirkulerende Art. — Og en-

ten man har mere eliler mindre betinget

Sympati for Frihed og Lighed, maa man
i hvert Fald indrømme, at disse to præ-

ger hele Samfundsudviklingen i Nutiden,

ja, man gaar maaskee ikke for vidt ved

at mene, at al Forskjel paa Fortidens og

Nutidens Mennesker væsenlig hidrører fra

disse To.

I saa Fald kan det ikke være uden

Betydning, ved en Betragtning af Frihed

og Lighed, at notere den afgjorte Forrin-

gelse af Menneskene, som er foregaaet i

Nutiden, blot sammenlignet med Slægten

for en Menneskealder eller to tilbage.
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Menneskev^æsnet fungerer langt mindre

kraftigt nu end for en Del Aar siden. Der

er ingen dyb og imægtig Livslyst. Nu-

tidens Mennesker nyder sig selv i Ste-

det for at tage Næring af Tilværelsen

omkring dem. Slægterne nu til Dags be-

høver kun at have „været med" i ganske

kort Tid, saa er de blevne til gamle

Slægter uden sjælelig Marv og Kraft.

Slægterne kunde tidligere leve Hundreder

af Aar og være, hvad man den Gang

vilde kalde, „med" (Embedsslægter, lærde

Folk o. s. v.) — og endda være lige friske

og livsforslugne. Nu faar de sjælelig

Mavekatarrh i Løbet af en Menneskealder.

Jeg saae fornylig en med mange Po-

træter forsynet Beskrivelse af en dansk

Proprietær-Slægt gjennem de sidste Hun-

dred Aar. De Medlemmer, som. var en

60—70 Aar og derover var gennemgaaende

Pragtexemplarer af Mennesker, energiske,

kloge karakterfulde, ofte skjønne Hoveder.

De yngre blev det rene Ragelse, menings-

løse, vandede, udflydende — men over-

maade selvtilfredse — Ansigter.

Man kunde over for et saadant Fak-

tum føle Tilbøjelighed til at erklære Fri-

hed og Lighed for en Farsot, der havde

hærget Menneskeheden og ødelagt den.

Det vilde dog sikkert være en forhastet

Dom. Talen er jo her om et overmaa-

de omfattende og kompliceret Forhold.

Der lod sig tænke f. Eks. denne Mulig-

hed: at Frihed og Lighed i og for sig

var gode nok, m.en at de i Nutiden var

blevet anbragte paa gale Steder: at Fri-

hed herskede, hvor den ikke burde fin-

des, og manglede, hvor den kunde gjøre

Gavn, og at noget tilsvarende kunde

være Tilfældet m. H. t. Ligheden.

— I det hele, ved Siden af den al-

mindelige, ubetingede Begejstring for Fri-

hed og Lighed, forøges dog vel ogsaa

Tallet paa dem, som ikke priser disse

Samfundsfaktorer ud i det Blaa, men

netop gjør Forskel paa de forskjellige Om-
raader, hvor Frihed og Lighed kan virke,

anerkjendende Gavnligheden deraf paa

visse Steder, benægtende den paa andre.

Saaledes er i hvert Fald min Stilling

til Frihed og Lighed, og jeg skal idet føl-

gende søge at begrunde den, i det jeg vil

paavise den uheldige Placering, som ofte

i Nutiden bliver Frihed og Lighed til

Del, og som efter min Mening delvis er

Skyld i den uheldige Virkning, de frem-

bringer.

Jeg vil først nævne et Omraade, hvor

Friheden burde være ubegrænset, men
hvor den langtfra er det i vore Dage : det

aandelige Omraade. Med „det aandelige"

mener jeg ikke det intellektuelle. En bruge-

lig, skønt ikke nøjagtig. Bestemmelse af det

aandelige er denne: det, som har Værdi

for Hjertet, uden at være af blot privat-

personlig Art. V'æsenlige Sider af det

aandelige bliver herefter det religiøse, det

patriotiske, det poetiske, — og jeg vil

særlig see paa disse tre.

Jeg er af den F'ormening, at naar ikke

blot Modstanden mod Kristendommen

breder sig i vore Dage, men den religiøse

Sans overhovedet har tabt sig meget her-

til Lands, da er dette ikke, som nogle an-

tager, hovedsagentlig Brandes' Skyld,

men derimod den tvungne Religionsun-

dervisning i Skolerne. Hvis man herimod

vil indvende, at Religionsundervisningen

jo alt i lange Tider har været tvungen,

saa dette ikke kan være den særlige

Aarsag nu, da vil jeg svare, at Skole-

undervisningen først i vore Dage har

faaet en saa indgribende Betydning, saa

den kan præge Elevernes, og det de

manges. Sjæleliv. Seer vi paa saadanne

Skoler som dem, B. S. Ingemann og Steen

Blicher besøgte, da faar man det tydelige

Indtryk, at de egentlig kun beskjæftigede

sig med Snurrepiberier — latinsk Gra-

matik f. Eks. — eller beskjæftigede sig
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med de levende Ting paa en saa snur-

repiberiagtig Maade, saa Børnene slet ikke

kunde tage Fejl derad, det kunde ikke

give Børnene forvanskede Forestillinger

enten om Religion eller Fædrelandskjær-

lighed eller Poesi. Det er først i vore Dage,

at Behandlingen heraf er naaet til at sy-

nes adækvat, saa den kan ødelægge disse

Livs- Sager for Børnene.

Jeg mindes tydelig, da jeg første Gang

(i Kjøbenhavn) traf paa unge Mennesker,

som erklærede, at Tanken om Gud eller

Evigheden aldrig havde beskæftiget dem.

Jeg troede først, at det var en Slags

Vigtighed, at det skulde være fiot med

saadan Ugudelighed. Men siden har jeg

jo opdaget, at der virkelig er noget om det

:

at den Slags Tanker, i hvert Fald til en vis

Grad, stadig er prellet af paa dem. Men

selv om dette synes virkeligi, saa er det

ganske unatiiiiigt, og denne Unaturlighed

kan kun være frembragt ved Kunst, ved

at de — som jeg mener: i Skolen — er

blevne vaccinerede imod det Religiøse.

Vi veed jo dog alle, at vi skal dø; vi

veed ogsaa, at hele Timeligheden som

en Nøddeskal flyder paa Evighedens

uendelige Hav, — men da er det ligesaa

unaturligt at kunne holde sig uanfægtet af

Tanken herom, som det vilde være for en

ung Mand, om han kunde helt see bort

fra sin Fremtid i Verden. Tanken om
Død og Evighed er vel ikke det dybeste i

Religionen, men det er dog en Side deraf.

Hvorledes foretages denne Vaccination

imod det Religiøse i Skolerne? Derved, at

Religionen gøres til et Fag, en Lektie,

sommetider til en Ramse, der ofte be-

handles af en Lærer som ikke selv troer

derpaa. Der er intet, der kan forvanske,

ja, døde det levende, som dette, at det

behandles som en død Lektie. At opleve

sligt vil hos et Barn angribe det Religiøse

langt stærkere, end om Barnet kom i

Huset hos Gudsbespottere, thi derved for-

rykkes ikke Forestilingen om Følelsen af,

at det Religiøse er et Liv ; det sker der-

imod, naar Religionen gøres til et dødt

Fag. Tænk, hvis Elskov blev behandlet

som et tvungent Skolefag! Denne kunde

vel ikke som Drift udryddes derved. Men
det sjælelige deri skulde nok blive ødelagt.

Det Religiøse burde netop komme til

den Unge, paa samme Maade som El-

skoven kommer, blot tidligere. Komme
i Livets Medfør, som dets Herlighed og

som dets Grundvold.

Det er langtfra min Mening at nægte,

at en god, levende religiøs Lære jo kan

paavirke Barnet religiøst og gjøre det stor

Gavn (hvem der har læst min Bog ., Læ-

rer Urup" vil ikke tvivle om min Stilling

i saa Henseende). Men selv hvor Læ-

reren er en troende Kristen, er Tvangen

dog den uheldigste Situation, hvorunder

han kan tale til Børnene om det Religiøse.

Selve den Bevidsthed, at baade de og

han shal, enten de vil eller ej, er meget

uheldig.

Men Tvangen fører jo desforuden med

sig, at de mangfoldige Lærere i vore

Dage, som helst er fri for at undervise i

Religion, kommer til det alligevel. Der-

ved er det, den store Skade skeer. Det

kjendes særlig i Byerne, ganske særlig i

Kjøbenhavn, hvor vel de fleste Lærere

er vantro. Det er dem, der, med eller

mod deres Vilje, foretager Masse-Vaccina-

tionen mod Kristendom hos Børnene. —
Det er, saavidt jeg husker, Professor

A. B. Drachmann, der ved Lejlighed har

skrevet, at etter hans Mening burde

Statskirken med dens tvungne Religions-

undervisning i Skolerne bibeholdes, fordi

„de gjorde Religionen mindst Skade".

Ja, — i hvert Fald m. H. t. Skolen, —
er det saare fornuftigt seet fra hans

Standpunkt.

Det burde alene være, hvad man kun-

de kalde: de levende Anledninger, der
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bragte Børnene i Forhold til det Religiø-

se. Her til Lands vilde det i mange Til-

fælde naturligt blive Julefesten. Baade i

kristne og andre Hjem følger der jo gjerne

med Julen en Hygge og noget Højtids-

fuldt, som altid vilde bringe Børn til at

spørge deres Moder, hvorfra det kom,

— hvis hun ikke af sig selv sagde dem

det. Og hvis de ved en saadan Lejlig-

hed første Gang hørte det [Svar: at det

var, fordi Guds Søn blev født i Nat i

Bethlehem for mange Aar siden, — ja.

selv om der blev svaret : at det var fordi

Folk sagde, han den Nat blev født, — da

er det let at fornemme Forskjellen imel-

lem dette — og saa at faa Kapitel 53,

om Jesu Fødsel, for i en Lærebog i

Skolen — til at høres i næste Dag. Sagte

i Situation, sagte ud af det virkelige Liv,

bliver disse Ord uforglemmelige for Bar-

net, og sagte af et troende Menneske

bliver de et Himmerig; — naar det hele

derimod gjøres til en Lektie, da er det

Kapitel 53 og ikke andet. Kapitel 53 i

Stedet for et Himmerig! Det er den us-

leste Pris, et Himmerige nogensinde er

solgt for.

De stakkels Børn ! Og dot stakkels

Folk, hvis Børn saaledes forarmes!

Man vil naturligvis sige: jamen hvis

Børnene ikke tvinges til at lære Religion

i Skolen, da vil der blive et meget stort

Procent-Tal af dem, som sletikke hører

noget om Religion. — Ja, men det er

ogsaa meget bedre, at de ingen Ting

hører derom, end at de bliver vaccinere-

de imod det Religiøse. — Hører de nem-

lig ingen Ting derom, som Børn, da vil

de beholde alle Livets Muligheder, al den

naturlige Modtagelighed derfor. Da vil

Livets Glæde og Sorg, dets Gjenvordighed

og Farer bringe dem til at spørge og

søge, og da vil de altid finde dem, der

kan svare. Og saa bliver de religiøse

med Livets Nødvendighed, som man

blev det i ældre Tid, før det Serum, der

hedder religiøs Tvang og Kjedsomhed i

Skolen, var opfundet.

Saa vil Pædagogerne sige: Jamen det

bliver dog i hvert Fald ingen sammen-

hængende Gennemgang af det religiøse

Pensum, de Unge paa denne Maade faar.

— Det kan for det første ingen vide,

thi er det religiøse først bleven et Spørgs-

maal for En om Liv og Død, da er der

al Sandsynlighed for, at man nok skal

faa sit „Pensum" gjennemgaaet. Men
dertil har Kvantiteten altid saa saare lidt

at betyde, hvor der er tale om Liv; thi

det levende groer, og det mindste Frø

kan blive til det allerstørste Træ, blot

Frøet var levende. — Husk paa Gold-

schmidt, som bliver Pantheist, i Stedet

for orthodox Jøde, blot ved det Blik.

hvormed hans Lærer engang seer op mod
den frie, lyse Himmel. —
Men ligesom al Tvang er af det onde,

hvor der er Tale om det Religiøse, saa-

ledes ogsaa overfor det Patriotiske, og

det Poetiske, — fordi ogsaa dette er af

aandelig Art og derfor skal modtages

med Hjertet. En væsenlig Aarsag til

den Slappelse at Fædrelandskjærligheden,

som er umiskjendelig i det moderne Dan-

mark, er ganske sikkert Skolens Mis-

handling af Fædrelandshistorien. Fra at

være et højtidsfuldt, et festligt Liv i Erin-

dringen forvandles den som oftest til et

kjedeligt Fag.

At et Folk, der intet vil ofre paa sin

Selvstændighed, har liidt Skade paa Kjær-

ligheden, derom er ingen Tvivl. Ofret

kan nu engang ikke erstattes ved nok

saa snildt opfundne Grunde til ikke at

ofre. Men ogsaa direkte sees det, at den

historiske Sans har tabt sig her til Lands.

Den Glæde ved Historien, som er lige-

saa naturlig og af samme Art som Inte-

ressen for Ens Slægt, er taget meget af.

Interessen for Historien er nu væsenlig af
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politisk og social-økonomisk Art; men

det er ikke den ganske uegennyttige,

historisk - poetiske Interesse, som i sin

Tid bragte jævne Bønder til at kjøbe hos

Grundtvig hans Oversættelser af Sakso og

Snorre, eller som bragte Niels Christen-

sens Formand (paa Ejerret) til at studere

„Doktor Arent Hvitfeldts Krønike eller

Postille" — hvad Jakob Berg, som be-

kjendt, ansaa for en meget unyttig Be-

skjæftigelse.

Og den poetiske Sans i Folket har

liidt meget paa samme Maade. Den var

i Virkeligheden større hos den danske

Bonde for godt hundrede Aar siden, end

den er nu. Den Gang kunde den dan-

ske Bonde, uden Hjælp eller nogen Art

af „Forklaring", nyde Folkeviserne og

Holberg, del ypperste, som dansk Poesi

har frembragt, -— det er ganske umuligt

nu om Dage.

Ogsaa vore moderne Digtere har i hej

Grad taget Skade af den aandelige Sko-

leivasg. Naar Erotiken — literært —
hos de allerfleste af dem spiller en

ganske uforholdsm.æssig stor Rolle, da er

det, fordi de fleste andre Emner, der

kunde have Følelses -Værdi, er bleven

ødelagte for dem ved den tvungne, lek-

tieagtige Behandling deraf i Skolen. Dette

gjælder det Religiøse, det Patriotiske og

meget andet.

Paa aandeligt Omraade maa der være

fuldstændig Frihed, hvis ikke Behand-

lingen af et Emne skal ihjelslaa dette i

Stedet for at levendegjøre det for Børnene.

Men det aandelige er — som alt be-

mærket — ikke det samme som det in-

tellektuelle. Tvertimod, der er forstands-

mæssige Fag, Nytte-Fag, hvor Tvang
og Overhøring slet ikke kan undværes.

Saadanne Fag som Skrivning, Læsning,

Regning ødelægges aldeles ikke, selv om
de indterpes. Derfor bør de selvfølgelig

ikke gjøres kjedelige, men Kommando maa

der til, ellers gaar det ikke med disse

Fag. Her kan Barnet lære Disciplin og

Arbejde, og skal det ogsaa. Det var den

gamle, grundtvigske Friskoles ikke uvæ-

senlige Fejl, at den ogsaa vilde tage

disse mekaniske Ting „paa aandelig

Vis". Følgen var kun, at Børnene ingen

Ting lærte deraf.

Tvangsskolen (Statsskolen) burde un-

dervise i Nyttefagene og kun i dem, —
alt det aandelige burde overlades til den

frie Undervisning — Forældrenes eller

frit valgte Stedfortræderes. Dog gjælder.

efter min Mening, dette kun for den

egenlige Barnealders Vedkommende.

Naar Børnene er bleven over 15 Aar —
i aandelig Frihed — kan Tvangen ikke

mere ødelægge dem. Da kan de godt

taale et Eksamens-Kursus over det hele.

Dette om Friheden paa aandeligt Om-
raade.

Ligheden — taget i almindelig Bet\-d-

ning — har derimod intet at gjøre her.

Overfor de aandelige Ting bør ethvert

Barn have Lov til at nyde, som det

nemmer. Ingen Examen, ingen Fordrin-

ger fra Lærernes Side her, — undtagen

Fordringen om Lydighed og Orden.

Det er en stor Uret at proppe et Barn

med Ting, som det ingen Brug har for.

Børn har jo af Naturen en vidunderlig

Evne til, ubevidst, at værge sig mod alle

Indtryk, som de ikke kan magte. Tænk

paa den lille Pige, man tog med i zoo-

logisk Have, og som, da hun kom hjem,

ikke mindedes andet end Graaspurvene

i Havens Gange. Kameler og Dromeda-

rer havde hun ikke kunnet fordøje, havde,

derfor slet ikke „seet" dem. — Barnets

Følelse overfor det Religiøse, det Patrio-

tiske, det Poetiske kan ganske forvendes,

hvis noget paanødes det dér, som det

ikke har Brug for; det kan helt forstyr-

res i sin naturlige Følelse af, at alt dette

er Glæde og Liv — naar det e?- noget.
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Der er dog en „Lighed" i det aande-

lige, som kan være af meget stor Be-

tydning, — man kan gjerne sige, at hele

den danske Folkehøjskole er bygget paa

Muligheden af denne Lighed. Den Lig-

hed nemlig, som Fællesskabet om det

aandelige kan frembringe imellem Men-

nesker af saare forskellig Stand og Kul-

tur. Tro paa Gud, Kjærlighed til Fæd-

reland og Modersmaal er et Fællesskab,

som i Sandhed kan skabe Lighed mellem

Mennesker, som ellers har meget lidt til-

fælles. Her aabenbarer sig allertydeligst

Forskjellene imellem det Aandelige og

Kulturen. Denne sidste er en Trinstige,

der tydeliggør og fremhæver Forskellene

mellem Mennesker; det Aandelige er en

Hal, hvor alle færdes paa samme Gulv,

under de samme høje Hvælvinger.

Vi gaar nu over til at betragte Frihed

og Lighed paa materielt Omraade, og

vil da bl. a. see, at visse Lighedsbestræ-

belser hér har en alt andet end'heldbrin-

gende Virkning paa det moderne Sam-

fund, ligesom ogsaa Friheden her viser

sig som et noget betinget Gode.

Jeg begynder mæd Ligheden. Denne er

absolut et Gode, hvis den er naturlig.

Ligesom det kun kan anspore den en-

kelte Løber ved et Væddeløb, at For-

skjellen paa de forskjellige Løberes na-

turlige Chancer ikke er for stor, saale-

des er det til Gavn for et Samfund, hvis

Forskjellen mellem Klasserne, paa Grund

af alles Duelighed og Fremadstræben

,

kun er ringe.

Men den kunstige Lighed, den, som

frembringes paa Trods af den naturlige

Ulighed, kan meget let blive et Onde, —
og er det i høj Grad i det moderne Sam-

fund, maaske særlig her til Lands.

En Sætning som denne — der vel ikke

er vedtaget som Lov, men godkjendt af

den offentlige Mening — at i Kongeriget

Danmark maa under ingen Omstændigheder

et Menneske dø af Sult, om det saa er

den dovneste Slubbert, der kan ligge i

en Vejgrøft: han skal forsørges, om ikke

af andre, saa af det offentlige, — det

er jo en vanvittig Sætning. At den ikke

i Bund og Grund har ødelagt Samfundet

allerede, beror blot paa, at alle de Paa-

gjældende endnu ikke er sig den fuldt

bevidst. Sætningen betyder jo dette : at

saasnart et Menneske foresætter sig, at

han ikke under nogensomhelst Omstæn-

digheder vil bestille noget, da er han for-

sørget af Staten med det samme. Hvil-

ken Forraadnelse fra neden af op igjen-

nem Samfundet volder en saadan offent-

lig Mening ikke!

Den vil jo efterhaanden tilintetgjøre al

Energi, alt Initiativ.

Og hvilken Forvendelse af al naturlig

Barmhjertighed betyder den ikke. Den

vender Barmhjertigheden bort fra det

som tortjener Barmhjertighed, til det, som

blot fortjener Foragt.

Den naturlige Hjælpsomhed overfor dem,

som slider af yderste Evne for at holde

sig oven Vande, dem, som endnu har

Ære i Livet, svinder bort, — og i Stedet

for kommer den tvungne Barmhjertighed

mod dem, som æreløst har opgivet Æv-
ret og strakt alle fire fra sig. Naar nogen

først har gjort det, saa er han oven-

paa, saa er han sikker paa at blive for-

sørget.

Og dog er de ærekjære Folk saa lette

at hjælpe. De behøver blot en Haands-

rækning, saa klarer de selv Resten. Ære-

løsheden er derimod et bundløst Svælg,

hvori al Hjælp forsvinder.

Al Fattighjælp burde være frivillig, saa

kom den kun til de rette, til dem, som

fortjener at hjælpes.

Og man behøvede ikke at frygte, at

den skulde udeblive; naar Folk ikke,

som nu, overbebyrdes med tvungen, una-
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turlig Barmhjertighed, da vilde der være

overflødig, naturlig Hjælpsomhed hos dem.

Thi denne er egentlig blot en Slags

vidtskuende Egenkjærlighed ; det er væ-

senligt Tanken om, at man selv ved

Lejlighed kunde trænge til Hjælp, der

frembringer den. Den naturlige Hjælp-

somhed vilde skyde frem overalt, saa-

snart Tvangen til at hjælpe var taget bort.

I ældre Tid, da der ingen Assurance

fandtes, var det jo en sat Ret paa Lan-

det, at Brandlidte kunde søge Hjælp hos

de Omboende. Og der var ingen Skam
knyttet til en saadan Hjælp, — og den

ydedes villig, fordi man jo ikke vilde

have andet at ty til, hvis det engang

skulde gaa galt for En selv. — Saale-

des ogsaa med al Fattighjælp under frie

Forhold.

Der er et Motiv til social Hjælpsom-

hed, som Grundtvig sætter stor Lid til:

det er den nationale Samfølelse, dette,

at vi er hinandens Meddanske. Ja, det

er vist en af Grundene til Fædrelands-

kjærlighedens .Svækkelse i vore Dage, at

dens Virksomhed er indskrænket, at den

ikke kan komme til at give sig praktisk

Udslag i Samfundshjælpsomhed. Den kan

det i Almindelighed vanskeligt, fordi al

Pladsen er optaget af den forbandede

tvungne Hjælp, der overbebyrder Folket,

rider det som en Mare. — Men hvor

mægtig den nationale Samfølelse trods

alt kan være, mægtig, netop som social

Faktor, det seer man allerbedst paa Jø-

derne, deres Hjælpsomhed overfor de jø-

diske Fattige, overfor hvilke de jo som

danske Borgere ikke har nogen speciel

Fattigforsørgelses- Pligt.

Frivillig Hjælp til ærekjære Slidere, det

bør være Programmet, og kold Foragt

for de æreløse Drivere. Følgen vil være,

at disse sidste ikke opgiver Æren, —
end sige døer — og at alle trængende

bliver hjulpne.

Hvad Frihede)! paa materielt Omraade

angaar — den Uafhængighed eller Af-

hængighed, hvori Klasserne og de En-

kelte staar til hinanden — da kan det

være praktisk at betragte de tre forskj el-

lige Arter af Samhold eller Kredse —
omfattende hinanden eller sidestillede —
hvori Menneskene kommer til at føre

deres Liv i Samfundet. Jeg mener : de

private, de sociale, de politiske Kredse.

Jeg mener med de private Kredse dem,

hvor Livet selv ordner de Enkeltes For-

hold til hinanden, de Kredse, paa hvilke

Familien er det bedste Exempel, og for

hvilke den er Forbilledet. Ogsaa Fami-

lielivet er jo ganske vist paa en Maade

ordnet ved Love og Regler „paa For-

haand" ; Manden er, efter dansk Fami-

lieret, en temmelig enevældig Hersker.

Men i et nogenlunde ordenligt Ægteskab

er det jo dog altid saadan, at den stær-

keste regjerer, og det bør ogsaa saaledes

være — i Følge Livets egen Lov. Her

tænkes ikke paa den fysiske Styrke, —
men den stærkeste Personlighed vil altid

faa Overtaget. Man kan finde, at det

seer kjønnest ud, hvor Manden er den

stærkeste Personlighed i Ægteskabet; men

er han det ikke, maa han pænt bøje sig

for Konen, og gjør det selvfølgelig. —
Ligeledes er vel Børnenes Rettigheder til

en vis Grad bestemt paa Forhaand ved

Arveloven; men det følger af sig selv,

at er der et Barn, som har et særligt

Talent, da bliver der kostet mere paa

dette Barn end paa de andre; og er der

et svageligt Barn, da vil der ogsaa blive

taget særligt Hensyn til det. — Det er

absolut det heldigste, hvor Livet saaledes

selv kan ordne Sagerne imellem de En-

kelte i et Samhold, der gaar mindst til

Spilde paa den Maade, og opnaaes i en-

hver — ogsaa i sjælelig — Henseende

det smukkeste Resultat.

I ældre Tid rakte dette private Sam-
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hold langt videre, end det gjør nu. Det

omfattede ikke blot Mand, Kone og Børn,

men Tjenestefolkene, ja, mange andre med.

Nu til Dags, og det er en af Tidens

Svagheder, indskrænkes det private Om-

raade mer og mer af det sociale med

hele dets mekaniske døde Væsen, dets

kontraktmæssige Ordning af alt paa For-

haand. Og det værste er, at det fore-

løbig ikke kan være anderledes. Det er

de store Opfindelser, Maskinerne, Fabri-

kerne, de lette Samfærdsels- og Forbin-

delses Midler — der hidtil har voldt

langt mere Skade end Gavn — som er

Grunden dertil.

Vore Sko og Støvler, vore Skeer og

Gafler, Knive og hundredtusind andre

Ting kan nu laves meget billigere — og

daarligere — end før. Men samtidig har

Opfindelserne forringet Menneskene selv.

De har gjort Forholdet mellem Menne-

sker indbyrdes og mellem Mennesker og

deres Arbejde mekanisk, dødt. En Mæng-

de Mennesker staar med et Arbejde, som

er ganske sjælløst og forbandet, og staar

med dette Arbejde, ikke overfor levende

Mennesker, men overfor kolde, døde Ak-

tieselskaber og i deres egne kolde, døde

Organisationer.

Man kan ikke fortænke disse Menne-

sker i, at de ikke søger Livet i deres

Arbejde, men i deres Fritid. At de sø-

ger denne forlænget saa meget som mu-

ligt og skruer Lønnen op saa højt, som

de kan. Det er meget vist, at de dan-

ske Arbejdere langtfra er naaet til at be-

nytte deres Fritid paa bedste Maade.

Men selv om dette skeer, er det lige

fuldt en stor Samfunds -Ulykke, at Ar-

bejdet for en Mængde Mennesk'er er ble-

vet en død Ting.

I alle disse mekanicerede og socialise-

rede Forhold er det rimeligt, at man vil

have alt ordnet ved Love og Regler og

Kontrakter paa Forhaand. Men der er

Steder, hvor det sociale har fortrængt

det private, hvor det ikke var nødven-

digt, ikke ligger i Forholdenes Natur.

Jeg tænker saaledes paa Tyendeforhol-

det. Der var en Tid paa Landet, da

Socialiceringen af dette Forhold kom fra

Husbond og Madmo'er, — den Tid da

Bondestanden vilde til at gaa paa Bag-

benene og dyrke Knaldproprietariatet. Nu
for Tiden mener jeg der imod, at Tyen-

det selv har Skylden, naar dette Forhold

bliver dødt og mekanisk. Det maa vel

være Luften fra Fabriksverdenen, der

smitter. Og dog kunde Tyendet udmær-

ket staa sig ved, at Livet selv, paa

mangfoldige Punkter, ordnede dette

Forhold, at det blev levende og menne-

skeligt i det hele, thi Tjenestefolkene har

jo Overtaget nu, det er dem, der er de

stærke. Men nu siger de: tre Skridt fra

Livet! Ynder at optræde i Familien, i

Hjemmet, som en Slags Funktionærer

ved et Aktieselskab. Det er dumt af dem,

baade økonomisk og menneskeligt seet.

Det kan man naturligvis ikke sige om
Fabriksarbejderne. Om deres Forhold kan

rettes er ikke godt at sige. Georgisterne

paastaar jo, at det kan skee ved deres Sy-

stems Antagelse og Gennemførelse. Fo-

reløbig kan man kun sige: gid det var

saa vel! — Socialisterne tænker kun paa,

at skaffe flere Penge for mindre Arbej-

de; Arbejdets større eller mindre sjælelige

Værdi synes de ingen Sans at have for.

Dette m. H. t. det private og det soci-

ale Omraade, betragtet i deres Forhold

indbyrdes og til Friheden.

Indenfor det politiske tænker man i

Nutiden kun paa, at enhver Borger kan

faa Frihed til — at afgive sin Stemme
med samme Vægt som alle de andre.

Hvad der kommer ud af denne Stemme-

givning er for den almindelige Bevidst-

hed traadt ganske i Baggrunden. Det

er for saa vidt rimeligt nok, som hele
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Stemme-Mekaniken er en død Maskine,

om hvis Gjærning og Resultater intet

Menneske paa Forhaand kan have nogen

Mening. Det er denne døde Maskine,

som i vore Dage styrer Verden. Det

maa frembringe en lammende Følelse

hos en ledende, levende Statsmand, lad

ham saa hedde Frijs eller J. C. Christen-

sen eller Edvard Brandes eller Borgbjerg,

— forudsat at han har en politisk Tanke

i sin Hjerne, — at see dette store døde

Maskin-Uhyre komme frem i de afgjø-

rende Øjeblikke, tage alle Tanker og

Planer ind i sig og levere dem tilbage

til Ophavsmanden, sønderhakkede i Stum-

per og Stykker •— det, man kalder

Compromis'er.

Jeg er i Praksis god Venstremand, (man

vælger jo det taaleligste), men jeg vilde

udi Theorien formene, at Enevælden,

netop i vore Dage, maatte have gode

Chancer, fordi den offentlige Mening er

saa stærk og agtpaagivende, saa der me-

get vanskeligt kunde blive Tale om Over-

greb. Saa kunde dog en Statsmand faa

Ro til at føre noget igjennem, der var en

Tanke i, uden straks at blive forstyrret

og afbrudt. Og saa havde man jo altid

Oprøret i Baghaanden. Det vilde maaske

aldrig komme til Handling af Nutidens

forsnakkede og forskrevne Publikum.

Men kom det, — da vilde et Oprør være

langt mindre skadeligt end den Opløs-

ning af alle offentlige Forhold, som Par-

lamentarismen i det lange Løb dog sik-

kert overalt i V^erden maa medføre.

Nutiden maa i det hele kaldes meget

vanskelig, hvis man holder paa, at Re-

sultatet af Udviklingen ikke skal være

forskjellige Slags Fabrikater, men derimod

Mennesker. Men er den sunde Menneske-

lighed stærkt truet af JMutidens Samfunds-

forhold udenfor Hjemmet, da gjælder det

jo saa meget des mere om, at dette —

Ophavet til alt menneskeligt Samfund —
kan beholde sin Magt, sin Evne usvæk-

ket til at gjøre i hvert Fald Begyndelse?

i

hos den Enkelte god. — Desværre er

Hjemmene og Opdragelsen blevne hær-

gede af en Farsot, som næsten sletikke

var kjendt for blot et Halvhundrede Aar

siden, men som nu truer med de største

Ødelæggelser. Det er den hæslige Af-

art af Frihed og Lighed, som kaldes

Børne-Ulydighed. — Der kan jo vist næp-

pe være Tvivl om, at Afarten stammer

fra Arten, at det er den stærkt fremtræ-

dende Frihed og Lighed blandt de Voks-

ne — hvis Nytte er blandet — der frem-

bringer denne Afart i Børnenes Verden,

som kun volder Skade.

Børne-Ulydigheden virker specielt paa

moralsk Omraade, idet den forhindrer,

at der danner sig Samvittighed og Sand-

færdighed hos Barnet. Den virker direkte

paa hele Menneskevæsnet, idet den øde-

lægger det Ubevidste og det Religiøse.

Hvad er Samvittighed? Den er ikke

noget arvet, den er et Opdragelses- Pro-

dukt. Samvittighed er (exempelvis) dette :

at en Drengs Livsglæde er absolut afhængig

af Fortrolighed med hans Fader, det aabne

Forhold til hans Fader, saa at Drengen

for sin egen Skyld, for at bevare dette

Forhold, føler sig nødt til at gjøre sin

Faders Vilje, hvad enten der er Udsigt

til, at Faderen faar noget at vide derom

eller ej. Lydighed er en Kjarliglied, hvis

Udtryk er ensidigt, nemlig Underkastelse

under den Elskedes Vilje. Lydighed frem-

bringes derfor ikke ved Strenghed, Vilje

alene. Faderen maa vinde sin Drengs

Sind, erobre hans Fantasi, skabe Verden

for Drengen ved sit Ord, — det vil blot

sige: snakke med Drengen om, hvad der

interesserer ham selv. Derved opnaaes

en mærkelig Magt over Barnet, dog kun

hvis denne xMagt bruges, saa at Faderen

faktisk lader Drengen udføre sin Vilje. Det
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er paa denne Maade, at Pligtens Opfyl-

delse kan blive en Livsfornødenhed for

et Barn, der holder sig som saadan gjen-

nem den senere Alder. — Det er ligele-

des gjennem Lydighed, at den frivillige,

ukontrollerede Sandfærdighed bliver til.

Et Menneske har af Naturen ikke Evne til

frivillig at fastholde en ubehagelig Erkjen-

delse, som ikke kan kontrolleres af andre.

Deraf den saa moderne, ubevidste Løgnag-

tighed. — Kun naar Oprigtighed overfor

et andet Menneske er bleven Barnet en in-

dre Nødvendighed for Livsglædens Skyld,

kan et ubehageligt Faktum blive staaen-

de uforandret i dets Bevidsthed. Hos

moderne Mennesker, der ikke har lært

Lydighed som Børn, bliver Erindringen

altid ganske upaalidelig; den bliver pro-

duktiv, laver det passerede om for Til-

fældet. De fleste af vore moderne, uop-

dragne Idealister har en overmaade daar-

lig Hukommelse, og naar Hukommelsen

er slet, er det en let Sag at være Idealist.

Men en endnu større Skade gjør Bør-

ne-Ulydigheden dog maaskee derved, at

den ødelægger det Ubevidste, den gjør

Mennesker, alt fra Barnealderen, reflek-

terte og blaserte. Det kommer af, at den

ødelægger Livsappetiten, Livsbetagethe-

den. Livsglæden kommer nemlig ikke umid-

delbart fra Tingene til det enkelte Men-

neske. Livsglæden (over Tingene) for-

planter sig fra Menneske til Menneske ad

sjælelig Vej. Selv Naturglæden kommer
ad menneskelig Vej til os, ikke direkte

fra Naturen. En lille Husmandsdreng

kan være fuldstændig følelsesløs overfor

Naturens Herlighed, skjønt han altid har

levet midt i den. Har han Følelse der-

for, da er den kommen til ham f. Ex-

igjennem det Smil, hvormed hans Moder

kaster Brødkrummer til Spurvene, eller det

Blik, hvormed hans Fader saae op fra

Grøftegravningen til Skyerne en Foraars-

dag. Men kun lydige Børn modtager og

bevarer levende og stærke Sjælsindtryk

fra deres Forældre, kun lydige Børn veed

derfor, hvad betagende Glæde over Tin-

gene er. Kun de glemmer sig selv over

Tingene. De andre bliver blaserte og

selvbetragtende, reflekterte, de spiller evig

og altid Komedie.

Tænk paa et lydigt Barns Leg! —
hvad er det ikke for en stille, selvfor-

glemmende Henrykthed! Den gjør Haven,

hvori der leges, til et Paradis. Og tænk

paa et ulydigt Barns Leg: uroligt og

larmende er det, kaldende paa Tilskuere,

overfladisk og kræsent i sine Nydelser,

— Legetøjet er kasseret uden nogen-

sinde at have været til virkelig Glæde. —
Lydige Børn i en Have gjør den til

et Paradis, som vi Voxne kan staa og

se ind i, lydige Børn skaber en Natur-

stemning, rigere end den, en Solsort kan

fremtrj'Ue, men sammenlign et ulydigt

Barn med en Solsort, — da mærker man
det dybe Fald!

Al Tidens Mangel paa Umiddelbarhed

kommer af Ulydighed og sletikke af In-

telligens. — — —
Endelig: et ulydigt Barn er vant til

at leve i en upersonlig Verden, thi kun

gjennem hjertelig Lydighed faar Barnet

Indtryk af Personlighed; — det ulydige

Barn faar heller aldrig Brug for Gud. —
Det lydige Barns Verden er altid per-

sonlig, thi dets inderste Glæde er den

gode Samvittighed, Aabenheden overfor

en Person. Det lydige Barn bliver altid

et gudfrygtigt Menneske, thi det vilde dø

af Tomhed i en upersonlig Verden, det

iiiaa finde Gud og den gode Samvittig-

hed overfor ham.
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Gade i Oudjda.

MED DEN FRANSKE HÆR I ØSTMAROKKO
Af Otto Lund.

Grænsebyen, som vi forlade.

OUDJDA hedder en lille Grænseby paa

algiersk-marokkanske Grænse, ja den

ligger nu egentlig en 10— 13 Kilometer inde

paa Sultanens Territorium; men det gør jo

ikke noget ; Franskmændene besatte den

alligevel i 1907, fordi Stammerne omkring

den havde moret sig med at angribe et

fransk Handelshus ved Bab-el-Assa. De

samme Stammer var for Resten bleven

grundigt afklapsede ved denne Lejlighed, thi

Handelshusets Personale holdt Stand, indtil

et Par Kompagnier af Fremmedlegionen kom

fra Marnia og Nomours og jog Marokka-

nerne bort med den Overlegenhed, der i saa-

danne Tilfælde er Legionens Særkende ; men

der faldt et Par Legionærer, og i dette

Faktum fandt den franske Regering en gj'l-

dig Grund til at sende General Lyauteij

med 10,000 Mand ind i Beni Snassens

Land og besætte det „i Sultanens Navn og

for hans Regning".

Det var ved den Lejlighed, at ogsaa

Oudjda blev besat, og da den er Egnens

eneste By, blev den snart en Slags Hoved-

stad i dette Grænseomraade, som endnu

officielt tilhører Sultanen , men faktisk er

fransk.

Der var ikke noget kønt, ja end ikke

noget malerisk ved Oudjda, bare en Samling

smaa Lerhuse med flade Tage og nogle for-

færdelig snavsede, smalle Gader, som ingen

fremmed kunde finde sig til Rette i. Men

der blev taget fat ; samtlige Byens mandlige

Beboere blev samlede med eller mod deres

Vilje og sat til at rense ud ; der blev rodet

op i meget Snavs, og det er sikkert og

vist, at der lugtede ikke godt i Oudjda i

den Tid.

I Løbet af tre Aar blev Byen næsten en
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Seværdighed, og fra Algier og Frankrig

kommer der en Mængde Rejsende dertil,

nogle af ren og skær Turistinteresse, og

andre, de fleste, for at spekulere — speku-

lere i Landejendomme, i Byggegrunde, i

Leverance til Tropperne og meget mere.

Der er tabt Formuer i Oudjda, og der er

tabt andre paa ærlig og uærlig Vis, men

mest nok paa den sidste; thi Moralen er

Grænsemoral, og alle Kneb gælde.

Der spilles allevegne i Oudjda, i Hotel

Simons store Cafésal, hvor Officerer i rødt

og sort, eller i rødt og lyseblaat spille

Piquet om deres Aperitif, i de smaa, skumle

Huler, som i Hotel Figari kaldes Separat-

kabinetter, hvor der ofte den hele Nat er

Trængsel om Bordene, hvor alt, hvad lange

Dages Arbejde og Spekulation har indbragt,

sættes paa eet Kort og tabes. Og der

spilles i de snavsede, næsten underjordiske

Beværtninger, hvor Legionærer og Turcos

drikke deres giftige Absinth , som efter

Sagnet laves af Værterne selv ved Hjælp af

ren Alkohol og Kobberskillinger. Det er

ikke særlig højt, der spilles her; thi. naar

hans saakaldte Absinth er steget Soldaterne

til Hovedet, spiller han selv med og vinder

altid. Smaa snavsede Araberdrenge spille

paa Gadehjørnerne om de Sous, de have

tjent ved at bære en Kuffert fra Posthuset

til Hotellet, eller ved at sælge „l'Echo

d'Oran" paa Gader og Pladser.

Det er som lever Oudjda i en stadig

Feber, en evig Uro, og hver den, som

kommer til Oudjda, angribes af denne Syge,

Grænsefeber kan man vel kalde den; men

aldrig har den graseret som nu sidste

Foraar. — — — — —

Saa gik da Tiden, og en Morgen blev

jeg noget ublidt vækket ved, at man buldrede

paa min Dør med Knytnæver, og ved en

Stemme, som jeg genkendte som Oversergen-

tens, skønt den forekom mig mærkelig be-

væget.

„Mon lieutenant, jeg kan ikke finde Kap-

tajnen I"

„Jamen, hvad vil De Kaptajnen paa denne

Tid af Natten?"

„Kompagniet skal mobilisere og være

færdigt til Afmarch Klokken 4 i Eftermiddag,

og nu er Klokken 5, saa vi har kun elleve

Timer, og jeg ved hverken ud eller ind!"

Det er saadan en underlig Sag at sige,

at et Kompagni af Fremmedlegionen skal

mobilisere, da det i Grunden altid er krigs-

beredt ; det har intet Mandskab at indkalde,

men ofte en Bunke Svæklinge at sende

paa Hospitalet inden Afmarchen.

— Nede i Byen er alt og alle i Be-

vægelse. — Madame Latapier, som handler

med Tobak og Skrivepapir, er grædefærdig,

hun har solgt al sin billige Tobak; men

hvis hun havde været forudseende og haft

et større Lager, kunde hun jo have solgt

meget mere, nu maa hun døje den Tort at

se Soldaterne gaa ind hos Abraham ben

Amsellem, som foruden at være Jøde er

hendes værste Konkurrent.

Paa Fortovet nede ved Bab el Khemis,

det eneste Sted i Oudjda, hvor der findes

Fortov, gaar Postmesterens Datter iført sin

allerfineste Promenadedragt, hun vil saa

skrækkelig gerne giftes med en Officer, og

man siger, at hun efter Tur har sværmet

for alle de galonerede Herrer i Garnisonen

lige fra Obersten til den alleryngste Tolk,

naa, der er onde Tunger overalt ; nu gaar

hun og ser trist paa de femten-tyve opsad-

lede Officersheste, som smaa Araberdrenge

holde foran Hotel Simon, medens deres Ejer-

mænd drikke et Glas og slaa en Sludder af

inde i Caféen uden at bryde sig det mindste

om „Mademoiselle Postes et Télégraphes". —
Saadan er Verden nu engang. —

Marsch og Koncentration.

Den brogede Afrikahar.

Saa begyndte da Marchen frem mod Mu-

louya, denne Flod, hvis Løb man næppe kender,
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Med den franske Hær i Østmarokko

og som dog stadig har spillet en Rolle i Ma-

rokkos Historie. Vi har 38 Kilometer at mar-

chere for at komme til et Punkt, hvor der

er Vand, og Solen bager, Rytteri og Ar-

tilleri laver Støv, som Fodfolket meget mod

sin Vilje maa sluge. Pakdyrene ere kun

vante til at trække og søge at befri sig for

Kilden, og dér skal vi kampere. Der kommer

Orden i Rækkerne, og saa lyder Kommando-

raabene: „I Linie til venstre, holdt! — Sæt

Geværer sammen! — Tornistre af! — Gør

Teltene løse I
— Teltformændene frem !

—
Ret ind til højre! — Kampér!" — Fra alle

Sider lyder et Lettelsens Suk, Teltene rejses,

/
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deres Last. Kommandanten er gnaven og

giver ondt af sig hver Gang, han ser en

Oppakning, som ikke er fuldtud reglemen-

menteret. Og det daarlige Humør griber

om sig, skønt Crocé og Calanco forlyste

deres Deling med neapolitanske Sange, som

de forøvrigt ere ene om forstaa, og skønt

Stihl, den lange Korporal ved første Deling,

synger hele „Es var im Bohmerwald" med

en skrækkelig falsk Bas, som Tørsten gør

endnu falskere. Nogle Folk begynde at

sakke bagud, og Kaptajnen skælder og

smælder over Kommandantens daarlige Hu-

mør, over Folkene, Tørsten og Varmen; da

svinger Eskadronen pludselig til venstre og

traver ned mod en lille Høj, ved hvis Fod

der er grønt og frodigt, endelig dér er

.y^iX^^^i^U'^li'-'^ ^<^-*^/->T<*-^

der kommer Ild under Gryderne, og da

Solen naar Middagshøjde, hviler hele Ko-

lonnen ud med Undtagelse af Vagtposterne,

som ærgrer sig over, at det netop er deres

Tur.

Saa atter en Dagsmarch, tung og trælsom,

og endelig, endelig, dér for os, funklende i

Solskinnet, Halvmaanen paa Moskéen i El

Aioun-Sidi-Melonck. Vejen drejer, og vi se
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Oasen med dens lysegrønne Figentræer, med

Mandel- og Abrikostræer i Blomst og bag

dem Lejrens hvide Telte. I El Aioun-Sidi-

Melonck laa der dengang to Kompagnier af

Legionen, et Kompagni saakaldet „Marok-

kansk Politi", en Deling Spahis og en De-

ling Træn. Alle Officererne kom os i Møde,

og næppe var Geværerne sat sammen, før

Kokkene fra de to Kompagnier viste sig med

store Spande fulde af dampende Kaffe, som

de rundhaandet delte ud mellem vore trætte

Folk.

Inde i Officersmessen, en lille Bygning

med klinede Lervægge, var der dækket op

til en storstilet Frokost, og vi lod ingen

Ret gaa urørt forbi. Humøret bedredes

mærkeligt, og selv Kommandanten glemte

sin Gnavenhed.

El A'ioun-Sidi-Melonck, d. v. s. Herre

Meloncks Kilde, er i sig selv slet ikke saa

mærkelig; men ved Siden af den ganske

lille By ligger en saakaldet Chaouia, et Fri-

sted, som er helligt; enhver Forbryder, der

naar dertil, er frelst, i det mindste efter

arabisk Skik, saa længe han bliver i

Chaouia'en. Den blev oprettet af Sidi-

Melonck, som derfor paa Egnen anses for

en Helgen ; hans Søn, den berygtede Bon-

Amama, samlede alle mulige Forbrydere

sammen i Chaouia'en, væbnede dem og drog

paa Røvertog. I mange Aar gav han Re-

geringen i Algier fuldt op at bestille ; men

en skønne Dag faldt han i Kløerne paa en

Eskadron Spahis og et af Legionens beredne

Kompagnier, og ved den Lejlighed blev han

i den Grad plukket, at han besluttede sig

til at holde op med Røverhaandværket, inden

det blev for sent. Han blandede sig i ma-

rokkansk Politik, kom paa Kant med den i

sin Tid meget omtalte Rohgni, d. v. s. Præ-

tendent Bou Hamara, blev fordrevet af denne

og maatte søge Tilflugt hos sine gamle

Fjender Franskmændene, og for to Aar siden

døde han paa Hospitalet i Oudjda. Da vore

Tropper havde besat El Aioun-Sidi-Melonck,

førte hans Søn Si-Ta'ieb sin Faders Lig der.

til og byggede ham et stort Mausoleum-

Samme Søn er fuldstændig i Frankrigs Sold

:

men han er nærmest en religiøs Drømmer

uden Indflydelse. Chaouia'en eksisterer endnu:

men Gensdarmerne gør deres Runde dér som

andre Steder og tager, hvad Retten har Bud

efter. — Sic transit I
—

Det er ikke morsomt at være Telegrafist

i El A'ioun-Sidi-Melonck i disse Dage, Appa-

raterne tikke Dag og Nat; alenlange Depecher

skal oversendes til Taourirt eller Moul el

Bacha, og det skal gaa i en Ruf, Overkom-

mandoen har travlt. Ak, men der er en

sørgelig Nyhed til os. De to Kompagnier

af Legionen, som ere i Garnison her, skal

slutte sig til deres Bataillon i Taourirt, og

vort Kompagni skal tage deres Plads. Kap-

tajnen bander ganske forskrækkeligt. Løjt-

nanterne se surt, Underofficererne skælde, og

Folkene — det er netop Lønningsdag —
trøste sig ved at drikke sig fulde.

Saa gaar Kolonnen næste Morgen ad

Taourirt til, det „Marokkanske Politi" og

Spahisdelingen gaar til Péfa'it.

Der var her i El Aioun-Sidi-Melonck som

faa andre Steder Lejlighed til at iagttage de

brogede Tropper af Afrikahæren, Frankrigs

Stolthed og Kælebarn. Her finder man

endnu spraglede, farverige Uniformer med

Broderier og Kvaster, klingende, larmende

Musik, dansende, hvide Hingste, kort sagt

alt det Franskmændene kalde „la panache"

og som de elske at se hos deres Soldater;

men som daarligt kan forenes med helt mo-

derne Krigsførelse og derfor er forsvundet i

Frankrig selv.

Se den indfødte Spahilojtnant i røde,

guldbroderede Støvler, de lyseblaa Pludder-

bukser skjules næsten af fine, sorte Snore-

broderier, han er draperet i sin røde Kappe

som en romersk Senator i sin Toga, og han

sidder højt med optrukne Knæ i sin sølv-

broderede Sadel, fra Tid til andeu lader han

sin Hest gøre de mærkeligste Kabrioler og
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Spring, og hans

Folk gør som

han ; som en

rød Sky rider

Eskadronen for-

bi Beskueren,

man ser næppe

de brune, skæg-

gede Ansigter

og de funklende

Øjne. Spahis ere

de store Teltes

Sønner, Aristo-

kratiet i den indfødte Afrikahær.

Alen dér kommer en Bataillon Turcos med

sin Nouba, Musik, i Spidsen. De ere i lyse-

blaat broderet med gult og bærer en mægtig

Oppakning, som de selv forøge med mindst

50 pCt., for Turcos ere forudseende Folk;

ser man en Stump tørt Træ paa sin Vej,

tager man det med, det kan altid bruges.

Det er ogsaa rart at have sin private Kaffe-

kedel med og en Daase med Sukker, ja en

Mængde andre Ting, som Reglementet ikke

har forudset, men som en Turcos sætter

Pris paa. De marcherer som de vil inden-

for hver Deling, bytte Plads som det be-

hager dem, de synge ikke, men de skraale,

og fra Tid til anden sætter et helt Kom-

pagni i Rend og løber nogle hundrede

Meter for sin private Fornøjelse. En Turcos

Fritidsbeskæftigelse er at lave Kaffe og spille

Kort, og det gaar ikke for sig i Tavshed,

— hvor de „Algierske Skytter", som de

officielt hedde, have slaaet Lejr, er der

aldrig Stilhed. De ere tapre til Vanvid;

men tabe af og til Hovedet, naar de ikke

gaa frem. Prøjserne huske endnu med slet

dulgt Rædsel „de sorte Djævle" fra Kri-

gen 1870—71.

Zouaver og Afrikajægere ere udskrevne

Folk, ganske unge Soldater, men de have

Kejser Wilhelm

til at udbryde:

„Oh, die tapfren

Leute!" — eller

Zouaverne ved

Palestro. De

smaa Zouzou'er

eller Modehand-

lerinderne, som

Legionærerne

l<alde dem paa

Grund af deres

Oudjdas Port. Pludderbukser,

viste den 23. Maj ved Deledon, at de ere

værdige Efterkommere af Zouaverne fra Italien

og fra Krim. —
„Driv Svinene i Sti og Hønsene i Hus

og luk Pigerne inde, for nu kommer Le-

gionen!" Der er vel nok nogen Overdrivelse

i dette Udraab, og om man hørte det, vilde

man føle en Nuance af Beundring i Tonen

alligevel. Thi trods alle haarrejsende Hi-

storier, som fortælles om Legionærerne, saa

er Befolkningen stolt af disse glubske Re-

gimenter.

Her er ingen glad, lys Farvepragt, ingen

Snore og ingen Broderier, Uniformen er

mørk, tilknappet som de, der bærer den.

Afdelingerne marcherer langsomt , Folkene

næsten bøjede under den uhyre Oppakning;

men de marcherer som de, der kende Vejen

og Livet overalt, intet er nyt for disse

fædrelandsløse, hvis Hjem og Familie er

Kompagniet, hvis ny Fædreland er Algiers

og Marokkos Højland, Saharas uhyre Øde

eller Indo-Kinas febersvangre Skove. De ere

saa uforfærdede, at man uden Overdrivelse

kan sige „tapper som en Legionær" ; Livet

har for mange af dem forlængst mistet sit

Værd, og de give det hen, som kunde det

lige saa let fornyes som et Stykke af deres

Ekvipering. En Legionær taber aldrig Modet,

fra gammel Tid et mægtigt Renommé at op- selv om det gaar aldrig saa galt. Den 15.

retholde; hvem har ikke hørt om Afrika- Maj dette Aar var Kaptajn Zabdrdette og

jægerne ved Sedan, dem, der fik gamle Løjtnant Frådet med omtrent Halvdelen af
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1. Fremmedregiments 22. Kompagni blevne

sendt ud paa en Recognoscering i Bjærgene

ved Debdou. Paa Grund af en uigennem-

trængelig Taage kom en Sergent med sin

Deling bort fra de øvrige, som nu kun var

et Par og fyrre. De faldt i et Baghold og

led store Tab ; men de sluttede Kreds om

de faldne og holdt Stand, Kaptajnen faldt.

Løjtnanten saaredes to Gange, og da Hjælpen

endelig kom, var, foruden Kaptajnen, 28

Mand dræbte. Resten paa 4 nær saarede, og

disse 4 var i Færd med at skyde deres

sidste Patroner bort. I Taagen kunde mangen

een have reddet sig; men den Idé var dem

fremmed. Een af de haardtsaarede anvendte

sine sidste Kræfter til at tage Mekanismen

ud af sit Gevær, for at Marokkanerne ikke

skulde kunne benytte det.

Den 25. Maj havde Kompagniet allerede

i 4 Timer været i Ilden, da vi fik Ordre til

at støde frem og hjælpe et Kompagni Turcos

og et Bjærgbatteri ud af en fortvivlet Stil-

ling; det var da over Middag og siden den

foregaaende Eftermiddag Kl. 5 havde Fol-

kene hverken faaet vaadt eller tørt ; men de

gik frem som en Flok løsslupne Djævle og

kastede Marokkanerne i en Haandevending.

En af mine Folk fik en Kugle gennem

I Mérada. Soldater vaske i Mulouyafloden.

Foden. Han humpede og kravlede alene

tilbage til Ambulancen, fordi, som han sagde

:

., Dersom der er nogen, som hjælper mig,

saa danner vi en Klump, som lettere bliver

ramt, og det er unyttigt, at der falder eller

saares nogen for min Skyld!"

Han fik Tapperhedsmedaljen, og den var

ærlig fortjent.

Frem mod Mulouya gennem Atlasbjærgene.

Ærlig talt, vi var ikke i godt Humør dér

i El A'ioun-Sidi-Melonck, det er ikke mor-

somt at ligge tilbage i anden Linie ; men

ved Middagstid kom Humøret igen op paa

normal Højde. Kaptajnen kom ind i mit

Telt med en hel Bunke tynde, gule Papirer

i Haanden, officielle Telegrammer, og han

straalede af Glæde, da han slog sig ned

paa den eneste Stol, der fandtes, og be-

gyndte at læse højt. Det var Ordrerne for

de kommende Operationer, som skulde føre

de franske Tropper frem til Mulouyas Bred.

Fremstødet skulde foretages af tre Kolonner:

1. Hovedkolonnen under Divisionsgeneral

Toutée fra Taourirt mod Vadestedet Meroda

og den befæstede By Guertif, Kolonnen be-

212



Med den franske Hær i Østinarokko

stod af Brigaderne Tirardot og Léné med

6 Batterier og 5 Eskadroner.

2. Højre-Flankekolonne bestaaende af to

Batailloner, een Eskadron og eet Bjærg-

batteri under Oberst Férauds Kommando

skulde gaa mod Zaflodens Udløb i Mulouya.

3. Venstre-Flankekolonne bestaaende af to

Kompagnier Turcos, to Kompagnier Legion,

eet beredent Kompagni Legion, eet Kompagni

„Marokkansk Politi", een Eskadron Spahis

og eet Bjærgbatteri under Kommandant de

Tinau skulde gaa over Tarilest og Géfait,

gennem Ouled Amors og Beni Chebels

Bjærge mod Debdou, besætte dette Punkt og

binde de vilde Bjærgstammer, som bebo det

uhyre Massiv omkring Debdou.

Næste Morgen afmarcherede vi til Tarilest,

hvor vi skulde møde det beredne Kompagni,

et Kompagni Turcos og Artilleriet. Vejen

var forholdsvis god, og paa de sidste 6— 7

Kilometer nær gik vi gennem Sletteland

;

men man havde som Train kun medgivet

os seks Muldyr, som endda var nyanskaffede

og uvante med at bære, saa de sidste Kilo-

meter i Bjærgene var besværlige. — Tarilest

er en Samling Kilder, mellem hvilke der

gro en Smule Skov; vi fandt en fortrinlig

Lejrplads ved Siden af vore beredne Kam-

merater, 5. Kompagni af Legionens andet

Regiment.

Den følgende Dag havde vi en af de

haardeste Marcher, Folkene have oplevet,

46 Kilometer gennem Bjærge, en ualmindelig

smuk Tur, en Egn, som vilde faa Turister

til at klappe i Hænderne af Begejstring ; men

Folkene var ikke særlig begejstrede, og det

smukkeste af hele Turen, et langt Pas med

mægtigt skraanende, skovklædte Bjærgsider,

gjorde ikke det mindste Indtryk paa de

Stakler, som slæbte sig, af Sted under den

glødende Middagssol og med tomme F'elt-

flasker. Chefen for det beredne Politi var

saa elskværdig at sende en Deling i For-

vejen for at hente Vand, samt at transpor-

tere de mest medtagne Folks Tornistre, —
jeg véd ikke, hvordan vi var kommen til

Vejende uden ham. Hændelig aabnede Passet

sig, og vi havde den frodige Géfai'tdal med

sine gulbrune Ksour for os (Flertal af Ksar,

d. V. s. By, bestaaende af Lerhytter om-

givet af en Mur). Her traf vi Resten af

Kolonnen med Chefen og hans Stab.

I Géfa'i't bor Si Hamza, som er en meget

hellig og paa disse Egne højt anset Mand.

Oprindelig var han ikke særlig venlig sindet

mod Franskmændene; men et Par Poser med

Bouros, d. V. s. Femfrancsstykker, forandrede

komplet hans Mening, saaledes at han nu

gør os mange Tjenester. Selvfølgelig maa

der endnu af og til en Pose med Bouros

Ruiner i Nærheden af Mérada.= 213 =^
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til for at holde den hellige Ild ved lige. —

Vi forlade Géfai't og komme ind i et Pas,

som er omtrent 50 Kilometer langt, og som

fører gennem Ouled Amors og Beni Chebels

Bjærge, ud til Tafratasletten. Passet hedder

Foum Bessonz og er vidunderligt smukt med

sine skovklædte Bjærgsider. Det er mest

Naaletræer, som gro her, store, prægtige

Tuja'er mellem Ener, der ere høje som hele

Træer, og blomstrende Gyvel. Hist og her

staar en enlig Korkeg som en værdig Pa-

triark og strækker sine krogede Grene vidt

ud, skygger over Harer og Kaniner, som

forskrækkede over den fremrykkende Ko-

lonne farer til alle Sider. Paa sine Steder

bryder Klippen igennem, og vi se da, at de

Rygter, der gik om Foum Bessonz, have

talt Sandhed, ' Bjærgene ere af Marmor, hist

og her skinnende hvidt, paa andre Steder

plettet og aaret, ja hist og her næsten rødt.

Omtrent midt i Passet finde vi en Kilde

og slaa Lejr.

Næste Dag bryde vi først op ved Mid-

dagstid efter at have fyldt alle Beholdere

med Vand; thi efter de Oplysninger, Kom-

mandanten har faaet. vil vi nu først finde

Vand, naar vi komme til Debdou. Klokken

5 komme vi til Passets Udgang og have nu

den store Tafrataslette for os. Til højre og

venstre se vi mægtige Bjærgmasser; men

foran os fortsættes Sletten, det kunde næsten

synes, i det uendelige, og dog ser man,

eller rettere aner langt, langt borte som i

graalig Taage Atlasbjærgene paa Mulouyas

venstre Bred.

Vi slaa ikke Lejr, Afdelingerne indtage

deres forud anviste Pladser og begynde at

koge, udvisende den størst mulige Spar-

sommelighed hvad Vandforbruget angaar.

Saasnart det er bleven mørkt, sætte vi os

ved Hjælp af optisk Telegraf i Forbindelse

med Hovedkorpset, som kamperer c. 60

Kilometer Nord-Vest for os ved A'i'n Brissa.

Allerede Klokken 2 næste Morgen brød

vi op og marcherede i Syd-Vest, stadig føl-

gende Bjærgene. —• Her er det, at Debdou-

dalen skærer sig som en Fjord ind i Bjærg-

massen, Ksar ved Ksar hænge som Ørne-

reder paa Bjærgsiderne, og Plantninger af

Mais, Tomater og Roer afveksle med fro-

dige Kornmarker eller Olivenskove.

Vi rykkede lidt ind i Dalen og gjorde

saa Holdt ved Flodbredden for at Menne-

sker og Dyr kunde faa Lejlighed til at

drikke. Vandet var klart og koldt, og Fol-

kene drak og drak som vilde de tømme

Floden. I Kikkerterne saa vi Debdou selv

ligge inde i Bunden af Dalen en halv Snes

Kilometer fra os, vi saa to slanke Mina-

reter rage op over Træerne.

Der kommer et sælsomt Tog op gennem

Dalen, Mænd, Kvinder og Børn, til Fods

eller siddende paa Æsler og Muldyr. —
Hvilke Ansigter, hvilke Dragter. Er det et

af Gustave Dorées bibelske Billeder, der er

gaaet ud af sin Ramme og blevet levende?

„Det er Betlehem!" siger Kaptajn du V.,

som for ganske nylig har været i det hel-

lige Land. Optoget er i alle Tilfælde højst

malerisk, det er Jøderne i Debdou, som

komme for at byde Franskmændene, Be-

frierne, velkommen. — Unge og gamle falde

de over os, kysse vore Hænder og ere højst

veltalende; Budu ben Haida, Debdous Over-

rabbiner, holder en lang Tale til Komman-

danten, som ikke forstaar ret meget af denne

sikkert velforberedte Hyldest, — man kan

jo være en ypperlig Rytterofficer uden at

forstaa et Muk Hebraisk. Til at begynde

med havde vi en ikke ringe Medfølelse med,

ja endog en Smule Sympati for Jøderne i

Debdou, man kender jo Arabernes Maade at

behandle disse deres nære Stammefrænder

paa: „En Araber" — siger et Ordsprog —
„er mere værd end en Kristen, en Kristen

er mere værd end en Hest, en Hest end et

Svin ; men et Svin er mere værd end en

Jøde!" Følgende dette Princip gaa Ara-

berne ofte haardt frem mod Jøderne; men

disse hævne sig saa ved at gøre alle Livs-
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Med den franske Hær i Øsimarokko

fornødenheder kostbare for deres Fjender,

som i Reglen slet ikke forstaa sig paa

Handel og derfor maa benytte Israel som

Mellemmand ved alle Transaktioner. Nor-

malt skulde altsaa Handelsfolk som de ma-

rokkanske Jøder blive stenrige; men det skal

Araberne nok være Mænd

for at hindre, de udplyn-

dre een eller to Gange

om Aaret grundigt alle

Egnens Israeliter, saa alt,

hvad der ikke er bragt i

Sikkerhed paa den anden

Side Grænsen, vender til-

bage til sine oprindelige

Ejermænd.

Selvfølgelig søgte Deb-

dous Jøder straks at drage

Nytte af vor Ankomst, de

antog en Beskyttermine

overfor Araberne og be-

gyndte systematisk at plyn-

dre os ud. De to første

Dage efter vor i^nkomst

kostede et .Eg f. Eks. 5

ctm., saa lavede Jøderne

en lille Æggetrust, og straks

kostede Æggene 15 ctm.

Stykket. Fire Dage efter

vor Ankomst var der af

et'Aktieselskab sat en stor-

stilet Aagerkarleforretning

i Gang samt oprettet en

Spillebule under aaben Him-

mel i en Slugt mellem Lej-

ren og Byen. Der blev etableret en Maksimums-

pris for alle Livsfornødenheder, og en Vagt blev

anbragt paa Markedspladsen for at vaage over,

at Priserne overholdtes ; men saa kom Jø-

derne ikke paa Markedet mere. Der gives

jo imidlertid Raad for alt, vi var dog ikke

komne til Debdou for at lade os udsulte af

nogle Israelitter, som vi oven i Købet be-

friede fra Marokkanernes Aag, og en skønne

Dag gik en Løjtnant ledsaget af en Soldat

ind i en anset Jødes Hus, satte sig rolig

ned og sagde med en Bestemthed, som daar-

lig kunde misforstaas, at han ønskede hun-

drede Æg. Husets Ejer bød baade The og

Kaffe, Officeren var urokkelig, han var

kommen for at købe hundrede Æg til den

Gade i Debdon.

fastsatte Pris og ikke for at drikke The og

Kaffe. Der kom et Fad : med 50 Æg frem.

.,Det er hundrede og ikke halvtreds, jeg

skal have!" sagde Løjtnanten og saa sig

bistert om, samtidig med at han begyndte

at fingerere ved sit Revolveretui. Soldaten,

der var instrueret om den Rolle, han even-

tuelt havde at spille, begyndte at se efter

om hans Geværmekanisme var i Orden. Saa

kom de andre 50 Æg, og Løjtnanten be-
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Med den franske Hær i Østmarokko

talte med gode, franske Penge, hilste høfligt og

gik. Lektionen virkede, og vi fandt igen de nød-

vendigste Livsfornødenheder til taalelige Priser.

Vi dansede forøvrigt ikke paa Roser i

Debdou; hver Nat blev Lejren angreben af

Bjærgboerne, og Kampene ved Atouana og

Beni Riis, som vi maatte levere for at skaffe

os Luft, kostede os mange døde og saarede

;

men Marokkanerne fik en dyb Respekt for

os og en hellig Rædsel for vore Kanoner,

de havde aldrig tænkt sig, at man kunde

skyde paa Folk, som var seks Kilometer

borte, saa naar de nu tale om Artilleriet, sige

de med en dyb Bøjning: „d'Hrr. Kanoner".

Medens vi kæmpede for at holde os i

Debdou, blev der ved Merada og paa flere

andre Punkter leveret en Del Træfninger,

som, om de end ikke vare saa blodige som
Kampene om Debdou, dog kostede os be-

tydelige Tab.

Sagen er jo nemlig den, at alle Berber-

stammerne, som bebo Landet her, hidtil

have bevaret deres fuldstændige Uafhængig-

hed. De have med Hæder modstaaet An-

greb af alle de Folk, som i tyve Aarhun-

dreder have været Nordafrikas skiftende

Herrer. Selv Marokkos sidste store Sultan

Muley el Hassan maatte renoncere paa at

underlægge de i Bjærgegnene bosatte Ber-

berstammer, som, selv om de af Religion

ere fanatiske Muselmænd, dog paa Trods af

Koranens Bud nægte enhver Sultan Lydig-

hed. De blev i deres Bjærge og brød sig

kun lidt om, hvad der gik for sig i Dalene

og i Byerne, de ernærede sig ærligt og

redeligt af Overfald og Plyndring, og føle

det som et Indgreb i deres personlige Ret-

tigheder, hver Gang nogen har forsøgt paa

at tilvejebringe ordnede Tilstande i og om-

kring deres Domæner.

Det er da derfor ogsaa en Fejltagelse at

mene, at Kampene paa Mulouyas Bred ere

forbi ; vi vil endnu have mangt et Oprør at

kue, inden vi sidde helt fast her. —
Det Fremstød, som fra Stillingen Oudjda-

Beni Snassens-Taorerirt har bragt os i vor

nuværende Stilling, har været foretaget med
14 Batailloner, 8 Eskadroner og 10 Batte-

rier. Den samlede Kolonne har haft et Tab

af omtrent 200 døde og saarede og om ved

1000 Mand evakuerede paa Grund af Syg-

dom. — I Penge har Ekspeditionen kostet

c. 10 Millioner Francs, Resultatet, som er

opnaaet, er følgende : for det første have vi

afledt de krigerske Berberstammers Opmærk-
somhed fra, hvad der gik for sig omkring

Fez, for det andet have vi gjort et stort

Spring frem og vor nuværende Grænse ved

Mulouya er militært set en ypperlig Stilling

;

et Fremstød fra denne Position mod Fez

over flasba M'Sum og Taga vil gøre os til

Herrer over hele Østmarokko ; for det tredie

staa vi nu i Spaniernes Flanke og kan ved

nogle ubetydelige Troppeforskydninger sætte

en Stopper for deres videre Fremrykning.

Dersom det lykkes de franske Diplomater

at faa Frankrigs Protektorat over Marokko
anerkendt, kan vi, de franske Officerer og

Soldater, fra vore nuværende Stillinger i

mindre end et Aar gøre dette Protektorat

effektivt, saa der atter kan komme Fred og

Orden i Mogreb, Vestens Rige.

^w-'

Jedinder ved Kilden i Debdon.
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1846 1864

UDDRAG AF BREVE FRA FRIEDERIKE v. STEMANN,
FØDT V. WaRTENBURG.

Ved Kammerherre G. Stemann i Ribe.

MIN Farfader Christian Carl Stemann var

født 17 70 i Travendal i Holsten, hvor

hans Fader dengang var Amtsforvalter. 1789

blev han Løitnant i Søetaten, tog sin Afsked

17 93, tog 1794 Landmaalerexamen, blev 1799

Husfoged, Branddirektør samt Slotsforvalter i

Husum. 1802 Kaptain og Kompagnichef ved

slesvigske Landeværnsregiment, 1814 afske-

diget, 1830 Majors Karakter. Han ægtede

1799 i Husum Elisabeth Martha Koch, en

Datter af Pastor Koch i Witzwort i Eider-

stedt.

Min Morfader Friedrich Detlef v. Warden-

burg var født 1783 i Slesvig. Hans Fader

J. H. N. V. Wardenburg var Officer ved sles-

vigske Infanteriregiment og blev senere Told-

forvalter i Husum. Min Morfader, der var

Officer ved holstenske Infanteriregiment og

1804 havde ægtet Pauline v. Bliicher, Datter

af Generalmajor C. L. v. Blucher til Rosenovv

i Mecklenborg, blev adjungeret ham 1806

og 1811 selv udnævnt til Toldforvalter i

Husum, i hvilken Stilling han forblev indtil

1836. Han døde 1867.

Min Fader Christian Ludvig Ernst Stemann

fødtes 1802 i Husum, studerede i Kiel, tog

1822 juridisk Embedsexamen paa Gottorp,

var derefter Amtssekretær i Aabenraa, ned-

satte sig 1825 som Advokat i Husum, blev

s. A. Privatdocent i Kiel, 1826 Dr. juris,

1827 igen Advokat i Husum, 1836 kongl.

Landfoged paa Pelvorm og Landskriver i

Garding, 1837 Herredsfoged og Birkeskriver

i Hvidding og Nørre Rangstrup Herreder, 1 844
Landfoged og Præses i Stads- og Landretten

paa Ærø, 1848 Medlem af den til Under-

søgelse af slesvigske Embedsmænds-Forhold

nedsatte Kommission, 1849 Kommitteret i

den blandede Bestyrelseskommission (F. F.

Tillisch, den preussiske Grev Eulenburg og

den engelske Oberst Hodges) for Hertugdøm-

merne, 1850 fungerende Departementschef for

Isie Departement under F. F. Tillisch som
overordentlig Regeringskommissær, 1851 De-

partementschef i slesvigsk Ministerium, 1852

Direktør for og første Medlem af Overjustits-

kommissionen for Hertugdømmet Slesvig,

s. A. Præsident for Appellationsretten for

Hertugdømmet Slesvig, 1864 afskediget af

de preussiske Myndigheder, s. A. kongevalgt

Medlem af Landstinget, 1865— 67 Formand
for Overjustitskommissionen for de ved den

danske Stat forblevne slesvigske Distrikter:

død 1876 i København, den 9. Juni 1837

var han bleven gift med Friederikke v. War-
denburg, f. 1804 i Rendsborg, død 1891 i

København.

Begge mine Forældre var altsaa fødte i

det sydlige Slesvig, og de havde faaet tysk

Opdragelse og Dannelse. Min Moder var

som yngre ganske fremmed for det nationale

Spørgsmaal og har senere fortalt, hvorledes

hun, da Oprøret brød ud, spurgte min Fader

om, hvor Retten var. Hans eneste Svar var.

at han aabnede sit Chatol og viste hende

den Ed, han som Embedsmand havde aflagt

til Kongen, saa behøvede hun ikke videre

Forklaring og stod fra det Øjeblik urokkelig

paa den danske Regerings Side. Medens
mine Forældre var fuldtud loyale Undersaat-

ter, tro imod Konge og Fædreland, havde

alle deres nære Slægtninge derimod Sympati

for og sluttede sig delvis til den slesvig-

holstenske Oprørsbevægelse. Hvor pinligt

dette Forhold — hvortil der jo iøvrigt i

mange Familier i Hertugdømmerne fandtes

Sidestykker — har været for mine Forældre,

fremgaar af de mange efterladte Breve fra

min Moder til hendes Fader, Breve, der

strækker sig over Tidsrummet 1828— 64.

Da det forekommer mig, at det kunde

have Interesse for en større Kreds at faa et

levende Billede af, hvilke vanskelige Forhold

Brydningen mellem dansk og tysk har maat-

tet fremkalde i sydslesvigske Familier, med-

deles nedenfor et Uddrag af min Moders

Breve fra 1846 til 1864. Originalerne ere

skrevne paa Tysk.
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Ærøeskjøbing. V12 ^846. „ . . . . Hvad

siger I dog til Stændernes Opløsning^). Den

gamle Klæstrup^) ventes hertil idag".

Ærøeskjøbing. ^'^Ii
1847. „Idag er her

Stændervalg. Klæstrup, som de under ingen

Betingelse vil vælge, har imorges erklæret,

at han heller ikke vil modtage Valg. Her

har været megen Disput i den Anledning.

Nu er der valgt en Skipper Carl Brandt og

en Bonde ^) — jeg ved ikke, hvad han

hedder. Det skal være et Par ganske fornuf-

tige Folk."

1) For at hævde Danmarks Ret til Slesvig ud-

stedtes d. 8/j 1846 et kgl. aabent Brev, hvorved

udtaltes, at Kongelovens Arvefølge var utvivlsomt

gældende i Slesvig, og at Kongen og hans Efter-

følgere paa den danske Trone vilde anse det som

Pligt og Kald at opretholde denne Arveret. Og-

saa for Lauenborgs Vedkommende var denne Ret

hævet over enhver Tvivl, medens der derimod

herskede Uvished om Arvegangen i visse (ikke

nærmere betegnede) Dele af Holsten ; Kongens

Bestræbelser skulde dog uafladeligt være rettede

paa at sikre hele Monarkiets fremtidige Sammen-

hold, ligesom der blev givet Indbyggerne 1 Sles-

vig Tilsagn om, at Hertugdømmets nedarvede

Forfatning eller dets nærværende Forbindelse med

Holsten ikke herved skulde forandres. De' te

aabne Brev vandt hele den danske Befolknings

Tilslutning, men fremkaldte i den tyske det stær-

keste Røre, man hidtil havde været Vidne til, For-

spillet til Martsbevægelsen 1848. De holstenske

Stænder traadte sammen ^^/^ 1846 og fik Medde-

lelse om, at de ikke maatte udtale sig om Arve-

følgespørgsmaalet; selvfølgeligt var dette imidler-

tid det eneste, som nu optog alle. Den 24. Juli

vedtog de en .\dresse til Kongen, hvori de hæv-

dede Holstens nedarvede Ret som tysk Hertug-

dømme. Den kgl. Kommissarius nægtede at mod-

tage denne Adresse. Den 3. .August vedtog Stæn-

derne at klage til det tyske Forbundsraad her-

over, og Dagen efter forlod saa godt som alle de

Deputerede Stændersalen. De slesvigske Stænder

samledes den -'/j^ 1846 med Scheele som kgl.

Kommissarius og Beseler som Præsident. Det

lykkedes Hertugen af Augustenborg at samle et

Flertal om sig og sprænge Forsamlingen den 4.

December 1846.

'^) Stadkasserer i Ærøeskjøbing, Stænderdepu-

teret.

^) Boelsmand Peder Hansen af Tranderup.

Ærøeskjøbing. ^^s 1848. „Hvormed skal

jeg begynde, kære Fader, Hjertet er saa

fuldt i denne Tid og mit især ; adskilt som

jeg er fra Eder og alle mine. uden at kunne

udtale mig til Eder saaledes, som jeg saa

gerne vilde. Dette er det tredie Brev, jeg

skriver til Eder, og dette vil dog forhaabent-

lig naa Eder. Et sendte jeg med Kreuz ^),

der skulde til Gliickstadt med en Arrestant

og ikke kunde komme derhen, hvorfor han

bragte mig Brevet tilbage; saa skrev jeg et

andet, og saa gik Posten ikke mere, og vi

faar ingen Aviser og Post. Men nu kan vi

dog skrive over Fyn, og jeg fik idag Korre-

spondenzblatt og „Altonaer Merkur". An-

gaaende vore politiske Forhold vil I intet

erfare fra mig, des mere har jeg ellers at

sige Eder. Nieses") er taget bort, de reiste

for en Time siden. Ak, jeg kan slet ikke

beskrive Eder de sidste Dages Sindsbevæ-

gelse. Niese talte allerede for længere Tid

siden om, ai han vilde bort, og i Tirsdags

Aftes tog han den faste Beslutning at bryde

op. Siden igaar Morges har Fru T. og jeg

været der henne, og jeg hai pakket hvert

eneste Stykke ind for dem. Ak, de stak-

kels, stakkels Mennesker. Jeg har aldrig set

saa forknytte Folk som dem. Fru Niese

var mere død. end levende, da de gik om-

bord Jeg haaber stadig endnu, at

alt bliver afgjort fredeligt ; men naar mit

Brev kommer Eder i Hænde, ser alt maaske

allerede anderledes ud. Jeg bønfalder Eder,

skriv omgaaende til mig; man ved ikke,

hvor længe man endnu kan skrive. Jeg har

allerede fældet mange Taarer, da jeg hørte,

at jeg ikke mere kunde skrive og heller ikke

faa noget Brev fra Eder. Ak, naar man

dog turde haabe, at alt kunde bringes til

V/ Politibetjent i Ærøeskjøbing.

2) Niese, Heinrich Christoph, f. paa Femern

1810, Dr. med. i Kiel 1833, Fysikus paa Ærø til

1848, da han søgte sin Afsked og forlod Øen for

at blive Overlæge, senere Generallæge, i Oprørs-

hæren; praktiserede senere i Altona.
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Ende uden Blodsudgydelse. Hvad er det

dog for Tider, vi leve i I Nieses log til

Femern; gid jeg dog blot først vidste, at de

var lykkelig ankomne. Deres Slægtninge

havde ingen Anelse om, at de kom

Gid jeg havde Eder her ! Da Ernst ^) for-

nylig paa en stor Folkeforsamling paa Lan-

det blev anmodet om at afgive en Erklæring,

sagde han : De skulde altid finde ham som

en ærlig Mand. Skulde han ikke se sig i

Stand til samvittighedsfuldt at handle — han

vilde her ikke tale om at føle og tænke —
overensstemmende med det Sindelag, som

han mente var det almindelig herskende paa

Ærø, saa vilde han anse det for sin Pligt

at tilbagegive sit Embede i Kongens Hænder.

Saa længe han ikke havde gjort det, kunde

de være vis paa, at han ubrødelig vilde be-

vare sin Troskab mod Kongen og Ærø-

boerne "^). Nu min kære Fader, lev vel!

Gud give, at vi snart kunde skrive mere

fornøielig til hinanden. I skal snart igen

høre fra os ; lad os haabe, at det endnu

lader sig gøre. Hvis ei, saa husk, at mine

Tanker bestandig er hos Eder, og saa

:

maatte Gud tage os alle i sin Varetægt "

Ærøeskjøbing. ^'^j^ 1848. Nogle Skippere

1) Brevskriverindens Mand.

2) I „Fædrelandet" af »»/g 1848 findes følgende:

„Fra Odense skrives den 29de : Der er idag til os

indløbet Breve fra Ærø, der melde, at der den

27de dennes i Tranderup Kro afholdtes en stor

Forsamling af Øens Beboere, hvor ogsaa de fleste

Embedsmænd vare tilstede. Efterat Kongens Svar

til Deputationen fra Kiel var oplæst, udbragtes et

tordnende Hurra for Kongen, og det vedtoges at

udtale, at Øens Beboere vare rede til at offre Liv

og Eiendom for Kongen og den danske Sag.

Derefter affordredes Landfogden en Erklæring,

hvilken han afgav derhen, at han „vilde handle

Kongen og Øen tro-, saalænge han ikke tilbage-

gav sin Befuldmægtigelse. Amtsforvalteren [W. S.

Eggers] afgav Erklæring, at han i Alt var dansk.

Den tredie juridiske Embedsmand [Aktuar J. E. A.

Carstens; var ikke tilstede. Flere fædrelandske

Sange bleve afsungne og en udelt dansk Stemning

herskede."

have lige nu besluttet at tage med et Fartøi

til Flensborg for at skaffe os Efterretning

om, hvorledes Sagerne staar. Jeg benytter

denne Leilighed for med to Ord at sige Eder,

at vi er raske og at alt her er roHgt. Blot

jeg dog endelig engang vidste noget fra

Eder; men jeg faar ikke en Stavelse fra

noget Menneske. Posten gaar igen ikke, og

vi faar heller ikke mere nogen tysk Avis.

Skriv dog endelig til mig, saa snart I kan.

I kan skrive over Tønder og Ribe. Til Aa-

benraa har jeg skrevet over Skjærbæk. Ernst

skrev til Pastor Koch^), for engang at faa

noget at vide Om mine Følelser

siger jeg intet. I kan vel tænke Eder, hvor-

ledes de er
"

Ærøeskjøbing. ^^/j 1849. „. . . . Nu faa

I vel igen danske Aviser; saa se I ogsaa,

hvad der staar i sidste Berlingske Tidende.

Jeg kan stadig slet ikke tænke mig, at Du
er saa slesvig-holstensk sindet. Finder du

det da ogsaa rigtigt og passende, at Beseler"),

som dog aldrig kan kaldes andet end en

Oprører, anbringes i Central-Regeringen og

gjøres til Vicepræsident? Jeg vil imidlertid

1) Johan Buntzen Koch ; f. 1804; 1830Sognepr.

i Høirup, Haderslev Amt, Ribe Stift; 1842 Sognepr.

i Skjærbæk; 1856 Sognepr. i Horbelev, Falster,

t *'6 1S77.

2) Beseler, Wilhelm Hartwig; f. 1806 i Stor-

hertugdømmet Oldenborg, hvorfra Faderen 1808

indkaldtes her til Landet som Digeinspektør for

Hertugdømmet Slesvig med Bopæl i Rødtmis ved

Husum, tog 1828 jurid. Examen ved den slesvig-

ske Overret og nedsatte sig 1829 som Advokat

Slesvig; 1841 valgt af Tønder By til Medlem af

den slesv. Stænderforsamling, 1846 Stænderfor

samlingens Præsident; 1847 var han med til at

lægge Planer til en væbnet slesv.-holst. Opstand
i^/g 1848 valgtes han sammen med F. Reventlow

og Bargum til den slesv.-holst. Bevægelses Ledere

24/3-19/jo 1848 tillige med Prinsen af Noer, F
Reventlow, M. T. Schmidt og Bargum i den slesv

holst. provisoriske Regering; ^^j^ 1849 af den

tyske „Centralmagt" i Frankfurt udnævnt til Med

lem af Statholderskabet i Hertugdømmerne,; Febr,

1851 flygtet til Tyskland og udelukket fra Am
nestien.
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ikke uleilige Eder med mine Betragtninger

og Tanker; dersom jeg vilde udtale mig om

det Emne, vilde det ikke gaa saa hurtigt og

jeg kunde skrive mange Ark derom "

Ærøeskjøbing, 23/^1 1849 i). „Dette Brev^

som kun skal sige dig, at vi alle ere raske,

tager Ernst med til Flensborg, hvorhen han

reiser imorgen, rimeligvis for at blive der i

nogen Tid. Jeg vilde ikke have, at I skulde

erfare det, forinden jeg selv havde skrevet

det til Eder, min kære Fader. Langt, langt

hellere vilde Ernst denne Vinter være bleven

her, det kan I nok tænke Eder. Det er ikke

Smaating at forlade sin Familie paa ubestemt

Tid ; men der er jo saa meget svært, som skal

overvindes, og saa maa denne Adskillelse

ogsaa regnes med dertil. Overhovedet maa

jo enhver handle efter sin Overbevisning,

saaledes som han anser det for sin Pligt,

og saa sætte sig ud over alle Anfægtelser

og bære det ubehagelige, som er en Følge

deraf. Meningsforskel er jo tungest at bære

mellem Familiemedlemmer, og at vi med vor

Mening staa i saa afgjort Modsætning til

Eder, er for mig det haardeste, og har

voldt os begge mange Sorger. Verden kan

man nu engang aldrig gjøre tilpas, og det

hverken kan eller bør man tragte efter
"

Ærøeskjøbing. ^^/g 1850. „Brevene fra

mine Søskende sender du vel til Ernst til

Viderebesørgelse herhen — hvis der da ikke

1) Ved den foreløbige Fred i berlin "/, 1849

sluttedes der en Vaabenstilstand, der først et

halvt Aar efter kunde opsiges med 6 Ugers Var-

sel. I den Tid skulde alle tyske Forbundstropper

forlade det danske Monarkis Grund, Holsten over-

lades til sit Statholderskab, Slesvigs Fastland

deles ved en skraa Linie fra Ø^stersøen til Vester-

havet, Syd for Flensborg, men Nord for Tønder

saaledes, at den sydlige Del blev besat af preus-

siske, den nordlige af svensk-norske Tropper.

Oerne Als og Ærø skulde fremdeles besættes af

danske Tropper. Styrelsen af Hertugdømmet

Slesvig skulde lægges i Hænderne paa en Kom-

mission bestaaende af en dansk og en preussisk

Kommissær med en engelsk Opmand.

deri findes Ytringer, som kunde være alt for

ubehagelige for mig ; i saa Fald vil jeg helst

ikke se dem. Maa jeg undvære saa meget

i denne Prøvelsens Tid, saa kan jeg ogsaa

undvære det, og alligevel saa længe som

muligt tænke mig, at vor Handlemaade ikke

er urigtig og bhver ukærligt bedømt. Ernst

har i hele sit Liv handlet strængt efter, hvad

der er Ret og overensstemmende med sin

Overbevisning, og at hans Overbevisning om
Embedsmændenes Pligt lige overfor deres

Konge er den rigtige og den eneste rigtige,

derom er jeg lige saa forvisset som om al

anden Ret og Uret, og det kan og vil kun

glæde mig, naar han ikke af nogetsomhelst

lader sig afholde fra at handle derefter. At

han er kommet ind i og skal medvirke i

disse politiske Forhold, er lige saa ubehage-

ligt for ham, som det er smerteligt for mig,

og det har kostet mangen Kamp, inden han

bestemte sig dertil, og vi vil begge velsigne

den Dag, paa hvilken han med de andre

bliver udfriet fra sin nuværende Stilling. Men

i de indre Familieforhold burde politiske For-

hold aldrig have Lov til at gribe ind. Jeg

har, saa faldt mit Hjerte end ofte har været,

aldrig udtalt mig til nogen af mine om mine

Tanker og Følelser, men kun i Almindelig-

hed ytret mig om den sørgelige Tid ; men I

kan tro, denne Tid er ikke gaaet sporløst

hen over mig. Den har i legemlig Hen-

seende virket meget sørgelig paa mig, den

har givet Anledning til megen alvorlig Efter-

tanke, og den har næsten betaget mig Troen

paa, at jeg i mit Liv nogensinde igen skulde

kunne blive glad og fornøiet som tidligere.

Jeg har ellers saa stor Grund til at være

Gud taknemmelig for saa meget godt, som

er blevet mig forundt, og jeg er det ogsaa

oprigtigt; men i denne Tid kan jeg ofte

ikke komme rigtig til at erkende det saale-

des, som jeg burde. Den eneste Grund,

hvorfor jeg ikke skriver til mine Søstre, er

ogsaa ligefrem den, at jeg saa maa lade,

som om jeg er anderledes, end jeg i Virke-
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ligheden er, og tie om politiske Anliggender,

og det, skjøndt jeg den halve Dag ikke

tænker paa andet og ikke beskæftiger mig

med andet end netop med disse. Jeg læser

alt, hvad jeg kan faa fat i. Fornylig har

jeg læst de af Martensen ^), Nielsen, Scheel,

Thygesen og Forchhammer udgivne Skrifter,

og nogle af dem med Fornøielse
"

Ærøeskjøbing.
^"^/a 1850. Ernst skrev

igaar, at han maaske om fjorten Dage kom-

mer herover paa et Par Dage, hvis alt blev

ved at være, som det nu er. Det vilde

være en stor Glæde for os her, og saa vil vi

ogsaa lægge Planer for Fremtiden, dersom

Ernst skal være borte i længere Tid. Man

kan jo rigtignok ikke vide, hvad alt vil

blive til, og hvad Preussen alt sammen kan

finde paa og hvad der er det bedste for

dets Interesse. Slesvig-Holstenerne bliver jo

næppe spurgte om, hvad de vil og ønsker.

Kan Preusserne vente Fred i eget Land og

tør de for England og Rusland, hvad de for-

resten vel ikke tør, saa vil de naturligvis

gerne erobre de slesvigske Havne for det

store uenige Tyskland ; men jeg tænker mig

ikke, at de vil føre Krig for den Sags Skyld -).

.... Ogsaa dig og Søstrene vil jeg gerne

*) Ved det slesv.-holst, Oprørs Udbrud havde

Martensens Slægtning Overkonsistorialraad N. I. E.

Nielsen løst Soldaterne fra deres Troskabsed, idet

han gav den Forklaring, at Kongen for Tiden

var ufri under det københavnske Demokratis

Tryk og derfor ikke selv kunde varetage Hertug-

dømmernes Rettigheder; han havde derefter paa-

kaldt baade den tyske og danske Gejstligheds,

særlig Martensens, Erklæring. Martensen tog,

skjøndt ugerne. Ordet i et „Sendebrev og for-

dømte i klare og skarpe Ord Nielsens Adfærd

som ganske uethisk.

2) I Brevet staar: „aber ich denke, die Blaber

wollen sie nicht und so wird Schleswig wohl

unerobert bleiben". „Biaabær" var i Krigsaarene

Soldaternes Yndlingsbetegnelse for Kuglerne, og

det er formentlig del danske Ord „Blaabær'", som

Brevskriverinden sigter til ved sit „Blaber" (jfr.

Karl Larsen „Under vor sidste Krig'' S. 381,

382, 384).

se igen, og jeg tænker, naar vi nu alle var

bestemt paa, at lade de politiske Forhold

hvile og overlade til Diplomaterne at sørge

for det, hvortil vor Hjælp jo dog ikke ud-

kræves, og vore Stemmer forgæves vil søge

at trænge hen, saa vil et saadant Gensyn

vel ogsaa kun kunne være os til Glæde.

Den Slags maa man ikke udsætte for længe

;

det kan saa let blive umuligt; dog vi er jo

alle med vor jordiske Svaghed og Brøst i

Guds Haand "

Ærøeskjøbing. ^'^j\ 1850. „Hvis Veir og

Vind er gunstig, tager jeg den 30te til Flens-

borg. Ernst har leiet et net, rummeligt Lo-

gis og straks ladet det indrette saaledes, at

jeg kan være der med to Børn. Hvor gerne

vilde jeg saa ogsaa se dig og Pauline^), og

da Forbindelsen mellem Husum og Flens-

borg er saa let, saa haaber jeg dog sikkert,

at Forholdene til den Tid, hvor jeg kommer

til Flensborg, vil forme sig saaledes, at jeg

ogsaa kan besøge Eder et Par Dage. Vil

I altsaa ikke have mig, maa I sige mig det

lige ud. Jeg har i de senere Aar maattet

finde mig i saa meget, saa kan jeg, naar

det skal være, ogsaa finde mig i det; men

ikke gerne, naar der ikke kommer virkelige

Forhindringer i Veien. Thi de politiske

Forhold kan efter min Mening ikke paa

nogen Maade komme i Betragtning mellem

os og med Hensyn til vort Gensyn

Jeg forstaar godt, at man, naar man en

Gang har faaet en Overbevisning, ogsaa vil

forsvare den, og jeg forstaar og.saa, at Kvin-

der interesserer sig for disse politiske For-

hold; men jeg forstaar ikke og vil altid

finde det galt, naar Kvinder i den Henseende

optræde krast og decideret og sætter deres

egen og deres nærmestes Familielykke paa

Spil ved ganske at give sig deres Liden-

skaber i Vold. At man ikke kan blive ube-

rørt af det, der i denne Tid foregaar om-

kring os, forstaar sig af sig selv; men der

^) En af Brevskriverindens Søstre.
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gives dog, især for os Kvinder, saa meget, glæder dog Hjertet, naar det viser sig, at

der er vigtigere og høiere end Politik; og det gensidige Forhold er blevet uforandret

hvad saa, naar denne Tid er forbi? . . .
." saaledes, som det her var Tilfældet

Flensborg, ^/s 1850. „. . . • Min Reise Jeg kan ikke sige dig, hvor svært det bliver

til Slægtningene : Hamborg har jeg opgivet. for mig at lade Ernst blive tilbage her i saa

.... Saaledes gaar det i Verden, Menne- lidet hyggelige Omgivelser, og hvem ved,

sket spaar, men Gud raader, og da vi m.aa hvorlænge denne Tilstand endnu kan vare.

antage, at han leder alt til det bedste, saa Man tænker altid fra den ene Dag til den

maa ogsaa det være godt paa den Maade. anden, at det nu snart maa faa en Ende.

Jeg har overhovedet i Livet saa ofte maattet Men naar man saa igen oplever Omskiftelser

give Afkald paa noget, at dette forekommer i det svenske Militær og den Slags, ser det

mig som et let Offer, ligesom jeg overhove- jo ud til at kunne vare længe endnu. Paa

det gør mig Umage for at tilegne mig den Lørdag reiser General Malmberg^) paa fire

Resignation, som nu en Gang hører til dette Uger hjem til sin Familie i Sverrig
"

Liv, Sindet lider rigtignok meget, før man Flensborg, ^Vs 1850. ,,.... Angaaende

kommer saa vidt, at man kan løsrive sig vore Slægtninge nord paa behøver jeg vel

fra alt, hvad der indtil da har været os ikke først at sige dig, kære Fader, hvor

kært og dyrebart, og ofte vil det slet ikke ubeskrivelig ondt det gør mig, at saavel

gaa med at skulle se ah med andre Øine; Tante som Onkel-) maa lide under Forhol-

men med Guds Hjælp lærer jeg nok mere dene, idet Bekymringen for deres Børn maa

og mere at staa alene i denne Verden, det hvile tungt paa deres Hjerte. For disses

vil dog Gud ske Lov sige, at søge min Vedkommende er det jo selvforskyldt, og da

Verden i mine Børn. Gud lade mig da be- de havde saa god Tid til at forandre deres

holde denne Glæde og beskærme mig for Anskuelser og burde være komne til den

Sorger gennem dem. Mit Brev, kære Fader, Overbevisning, at deres Sindelag og Handle-

er desværre, naar jeg tænker over det, skre- maade ikke var tilladelig, saa burde de jo

vet i en Tone, der ellers i Breve er mig ogsaa tidligere have belavet sig paa dette

meget ubehagelig, og som jeg heller ikke let Tilfælde og andet Steds søgt det, som man

kommer ind paa; men det kan dog nok ske her var nødt til at tage fra dem. Rent

en Gang, at Munden løber over med, hvad bortset fra alt det, som August Harbou ^)

Hjertet er fuldt af. Du maa undskylde det

og ikke tænke videre over det
"

Flensborg. ^
'/g 1850. „. . . . Hvad vil

du bryde dig om alle de ufornuftige Men-

nesker, hvem man dog ikke kan gøre det

1) Svensk General, Chef for den 200C) Mand
stærke svensk-norske Besætning i Nordslesvig.

-) Justitsr. Aug. v. Wardenburg (Brevskriver-

indens Farbroder), Herredsfoged i Riis og Sønder-

rangstrup Herred, boede i .Aabenraa, f; 1776, stu-

tilpas, hvorledes man end bærer sig ad. Jeg derede Jura i Kiel og Halle, 1803 Arkivar i det

vilde lade dem snakke lige saa meget, som

de vil, og selv gøre, hvad jeg vilde. Saa-

ledes bærer jeg mig ad. Jeg bryder mig

ikke om andet end om, hvad jeg selv anser

for ret, og lader Folk snakke saa meget,

som de har Lyst til Mærkelig nok

traf jeg i Rendsborg Niese og hans Søster.

For Øieblikket kan det jo ikke undgaaes, at

et saadant Gensyn tager paa en; men det

tj-ske Kancelli, 1811 Herredsf. i Slog Herred,

Tønder Amt, s. A. Politimester i Tønder, 1815

Borgmester og Politimester i Husum, 1819 Herredsf.

i Hvidding og Nørrerangstrup Herred. Sluttede

sig til den slesv.-holst. Oprørsbevægelse. 1812

gift med Augusta Sophie Jacobine Hansen, f. 1777,

Datter af Domprovst Hansen i Slesvig.

3) .Michael Aug. Harbou (Brevskriverindens Sø-

skendebarn), f. 1799, f 1852. Amtsforvalter i

.\abenraa. Sluttede sig til den slesv.-holst. Op-

rørsbevægelse. Gift 1829 med Benedicte Fursen.
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tidligere har gjort (og at han allerede en

Gang var bleven afsat af Kongen), har han

endnu tilsidst opført sig saa rasende dumt,

at han tilbagesender et Brev, hvorpaa der,

som altid, stod „den kongelige Amtstue",

med den Bemærkning, at en saadan ikke

findes. Fritz Wardenburg ^) har tjent blandt

Friskarerne imod Kongen og derefter taget

imod en Ansættelse af den provisoriske Re-

gering, og Fritz Harbou ^) har ligeledes ladet

sig ansætte af denne. Jeg tror nok, at idet-

mindste Fritz rlarbou igen vilde kunne faa

et Embede, hvad der i enkelte lignende Til-

fælde allerede er sket, naar han vil søge om

et. Dette er imidlertid en ufravigelig Betin-

gelse, og det kan jo ikke nægtes, at det

allerede er meget, naar det sker. Der er

aldeles ingen Mangel paa dygtige Folk. Der

staar veltjente dygtige Embedsmænd til Raa-

dighed, og jeg er overbevist om, at der

vilde findes endnu flere, hvis ikke adskillige

holdtes tilbage af Frygt for eller i Haab

om, at Forholdene endnu en Gang kunde

forandre sig. Det vil imidlertid sikkert ikke

blive Tilfældet, og man vil mere og mere

ogsaa i Udlandet erkende, at det, der fore-

gik, var en ren og skjær Revolution, hvad

de fleste Lande jo allerede har gjort. For

mig personlig er og bliver det altid en

Gaade, hvorledes iøvrigt fornuftige Folk

kunde lade sig rive saaledes med, at de til-

sidst ikke kunde skelne Ret fra Uret. Dette

Oprør lader sig aldrig undskylde eller blot

forsvare. Den slesvig-holstenske Sag vil

evig blive en Skamplet for Nationen, og

f. 1800, Datter af Etatsr. Fiirsen til Tangsholm

ved Nordborg.

1) Friedrich v. Wardenburg, f. 1820, f 1894,

Dr. juris, senere sachsen-weimarsk virkelig Ge-

heimeraad og Kammerherre.

2) Friedrich Harbou, f. 1804, f 1871; Hus-

foged og Branddirektør i Reint'eld, Travendal og

Retwirch Amter, Landmaaler; en Broder til oven-

nævnte Michael Aug. Harbou og ligesom denne

gift med en Datter ai Etatsraad Fiirsen ved Nord-

borg.

tungt, tungt bliver Ansvaret for dem, der

for lange Tider har nedbrudt et Folk og

er Skyld i al den Ulykke, som denne usalige

Krig fører med sig. For de fleste vil

Følgerne i pekuniær Henseende først nu

vise sig, da hele Revolutionen er lavet

paa Kredit og man nu først begynder at

føle, at den skal betales; men nu indser

man ogsaa først rigtigt, hvor uforsvarligt

der er handlet. Følelsen af at staa alene

blandt alle mine, selv om det ogsaa skulde

være for evige Tider, afholder mig ikke fra

aabent at udtale min Mening og rent ud at

sige, i hvor høi Grad vi beklage blandt

vore Slægtninge ikke at finde nogen Over-

ensstemmelse med vore Anskuelser; men der-

for tvivle vi alligevel ikke et Øieblik om,

at vor egen Opfattelse af Sagen er den rig-

tige, og prise os mere og mere lykkelige

over, at vi holder fast ved det Resultat, vi

kom til, da vi første Gang overveiede Sagen.

.... Man hører her ikke om andet end

om Saarede, af hvilke desværre mange dø.

Jeg har her en Syg, for hvem jeg interes-

serer mig meget og som volder mig mangen

alvorlig Time, da han lider saa meget. Det

er en Søn af Provst Christensen ^) paa Ærø,

et meget rart Menneske, Løitnant ved tredie

Jægerkorps ^). Han fik ved Isted et Skud-

saar i Nakken og mellem Skuldrene og har

^) Hans Christian Christensen, f. 1796; 1834

Sognepr. i Ærøeskjøbing, 1835 Provst, 1839

Sognepr. i Bregninge og Søby Sogn paa Ærø.

t 1864.

2) Adolph Christensen, f. 1824, Student fra

Odense 1842, først medicinsk, senere theol. Stud.,

meldte sig ved Krigens Udbrud som Frivillig;

var med 10. Linie Bataillon med ved Bov, Sles-

vig, Dybbøl; 9/948 Sekondl.; deltog 1849 i Fægt-

ningerne i Sundeved; ^^/g 49 Prmltn. ; ^'/^ 50 i

Bøgmose ved Isted ramt af en fjendtlig Kugle,

som knuste Kravebenet og løb ned ad Ryggen;

to Mand, der løb til for at hjælpe ham, forma-

nede han til at blive paa deres Plads; kun tog

han imod en Kappe til at brede over sig; f -%

50 og begravel paa Flensborg Kirkegaard i den

store Krigergrav.
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nu en meget slem Brystbetændelse ; ogsaa

Carl ^) læser høit for ham og vi besøger

ham ofte. Jeg er imidlertid meget ængstelig

for ham, og særlig for hans stakkels Moder

skulde det gøre mig uendelig ondt, dersom

han døde. Ak, det er næsten ikke til at

holde ud at se disse stakkels Mennesker.

Saa meget mere Grund har man da ogsaa

til at takke Gud, naar ingen af ens egne

lider paa den Maade; alt andet maa stilles

i Baggrunden. Dersom de Mennesker, som

saa letsindig har lavet det hele, blot fordi

de bildte sig ind, at de led lidt Fortræd,

og fordi de ikke kunde regere Verden efter

deres eget Hoved, og de endelig vilde regere,

havde tænkt paa al den Ulykke, der maatte

følge efter, og paa, hvad Enden deraf til-

sidst bliver for dem selv, saa vilde sikkert

dog mangen en være kommet paa bedre

Tanker. Nei, det er forfærdeligt at gøre saa

mange Mennesker ulykkelige blot for et Fan-

toms Skyld ; thi deri bunder det Hele dog.

Hvor har den offentlige Moral i Hertugdøm-

merne dog ikke lidt ; hvad Indtryk maa det

ikke gøre paa Folk, naar deres Sjælesørgere

træder all under Fødder, hvad der ellers var

dem helligt? Aldrig kan Geistlighedens Op-

træden forsvares, aldrig. Hvorledes vil de

nogensinde igen kunne se ærlige Folk lige

ind i Øinene?^) Jeg haaber, at jeg ogsaa

udtaler dine inderste Følelser, kære Fader;

gid du maatte have Mod til at stille alle

smaalige Hensyn i Baggrunden "

Ærøeskjøbing. ^/^ 1850. „. . . . Nu har

Ernst for i Vinter leiet et Logis i Flensborg,

hvor vi alle kan bo bekvemt og godt, og

jeg vil derfor leie vort Hus her ud og flytte

derhen til Vinter. Jeg glæder mig saa meget

mere dertil, som jeg endnu stadig ikke kan

glemme forrige Vinter, hvor jeg var alene.

.... Provst Christensens Søn er død, og

*) Brevskriverindens ældste Søn, f. 1838, f i

Husum 1887 som Sagfører.

^) Næsten hele Geistligheden i Hertugdømmerne

holdt med Oprørerne.

tænk dig den stakkels Moder og Søster kom

to Timer efter, at han var død. Jeg har i

Flensborg ikke havt et eneste fornøiet Øie-

blik paa Grund af dette Dødsfald
"

Flensborg. ^Vio ^850. „. . • • Vi bo

endnu i Ernsts gamle Logis, da vor frem-

tidige Bolig endnu er beboet af andre. Vi

kan først om 14 Dage flytte ind; men saa

haaber jeg ogsaa, at det bliver rigtig hygge-

ligt og bekvemt for Vinteren. Man bliver

overhovedet ret nøisom, naar man tænker

paa alle de ulykkelige Mennesker, som nu

igen har mistet Eiendom og Sundhed; det

er virkelig skrækkeligt, og du har nu vel

ogsaa en Del Sindsbevægelse over al den

Ulykke, som er kommet dig saa nær ind paa

Livet. ... - Jeg hører, at Onkel August

har skrevet til General Krogh og bedt ham

om Tilladelse til at passere Forpostkæden,

da han agter at gaa til Holsten og ikke tør

udsætte sig for Søreisen. Havde han dog

blot ladet det være. Det henleder jo kun

Opmærksomheden paa ham og nytter selv-

følgelig ikke det mindste. Hvor kan han

tro, at General Krogh kan og vil tillade

ham det? Var Onkel dog blot, straks da

Krigen udbrød, gaaet af og havde forlangt

sin Afsked fra den legitime Regering, hvor

helt anderledes vilde hans Sager da have

staaet. Hvad bliver det nu til for ham,

naar vi faar Fred og Statholderskabet hører

op? Hvorfra skal han faa Pension? Til

Holsten hører han ikke, og altsaa staar han

straks overfor det Spørgsmaal, hvorfor han

som slesvigsk Embedsmand har modtaget sin

Pension derfra? Ak, hvad Ulykker har alle

dog styrtet sig i, og hvad Ulykker vil der

endnu komme ud af alt dette! . . . ."

Flensborg, ^^i 1851. „. . . . Jeg tæn-

ker mig, at vi nu dog er i sidste Akt af

det politiske Drama. Jeg kan ikke tænke

mig, hvorledes det kunde være andet. Idag

har vi ingen Post faaet. Jeg er meget

spændt paa, hvad den vel vil bringe; men

jeg frygter for, at vi idag ikke faa tyske
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Aviser. Igaar læste jeg en meget interes-

sant Bog af Scheel^) .,Fragmenter" ; den er

oprindelig skreven paa Tysk. Vi har den

desværre kun paa Dansk, ellers vilde jeg

sende dig den
"

Flensborg. ^7'i 1851. „. . . . Lige nu

fik vi „Altonaer Merkur" med et Ekstrablad,

der bragte Efterretningen om Beselers Af-

gang. Deraf kan man nu rigtig se, hvor

letsindigt dette Menneske har leget med

Menneskeliv. Gud ske Lov, at Fornuften

dog har beholdt Overhaanden hos de andre,

ellers saa det rigtignok galt ud for Holsten.

De, der nu er mest at beklage, er, som og-

saa Artiklen i „Altonaer Merkur" meget

rigtig siger, de flygtede Embedsmænds Fa-

milier Beseler har jo været saa klog

at sikre sin Eksistens, før han begyndte paa

noget farligt
"

Flensborg. ^^j\ 1851. „. . . . Her er nu

livligt Nat og Dag, næsten alt for meget.

Uafbrudt kommer der massevis Militær, en

Bataillon eller et Regiment og mere daglig.

Igaar kom en Artilleribrigade og hen ad

Aften en Liniebataillon. Iforgaars Aftes var

det her desværre meget uroligt paa anden

Maade, idet der blev slaaet Ruder ind hos

mange Folk, baade hos dansk- og tysksin-

dede. Hos Funcke^) ligeoverfor os blev der

ogsaa slaaet mange Vinduer ind, og det var

nærved, at han ogsaa ellers havde faaet en

Del ødelagt, fordi han ikke havde stillet Lys

') L. M. v. Scheele, f. 1796 i Itzehoe, Sen af

Oberstltnt. B. F. v, Scheel (Sønnen optog Navnet

v. Scheele), 1816 Student i Kiel, 1821 jurid. Kand.

i Gliickstadt, 1827 Amtmand i Hutten, 1831 Amt-

mand i Gottorp, 1846 Præsident for Regeringen

paa Gottorp , udgav 1450— 51 „Fragmente in

zwanglosen Heften", hvori han tog Ordet for Grund-

læggelsen af en konstitutionel Helstat og for ud-

videt Kommunalfrihed; 1852 Landdrost i Pinne-

berg, ^^/j2 1854 Konseilspræsident, Udenrigsmini-

ster og Minister for Holsten og Lauenborg, 1857

igen Landdrost i Pinneberg, 1861 tillige konst.

som Overpræsident i .Altona, f 1874 i Kbhvn.

^) Købmand i Flensborg.

i Vinduerne. Sagen er den, at da Militæret

ofte og navnlig ogsaa den Aften kom saa

sent og hele Bataillonen skulde indkvarteres

her i Gaden, saa var der givet Ordre til, at

der skulde være Lys i Vinduerne. Chri-

stian ^) var lige ovre hos Funcke, da dette

Opløb fandt Sted, og da han efter lang Tids

Forløb kom hjem, var han ligbleg, i den

Grad var han bleven forskrækket. Det blev

forresten dog ikke saa slemt. Der gik kun

nogle Vinduer til Gaden, et Par Ruder i

Kjælderen og to store Ruder i Gaarden.

Politibetjentene og nogle Matroser, som skulde

holde Orden, blev pryglet dygtig igennem.

Senere kom der Dragon-Patrouiller til at

holde Orden, og nu kan saadant noget ikke

gentage sig; thi nu bliver Patrouillerne ved.

Paa Lørdag kommer Generalstaben (Krogh)

for at blive her ; meget Militær skal ogsaa

blive her
"

Flensborg. '^/glSSl. ...... Dit Syn

paa saa meget :af det, du omtaler i dit

Brev, deler jeg ganske; men jeg indser til-

lige, at mange af de Ulykker, som Tiden

fører med sig, nu ikke mere kan ændres og

skyldes Fortiden. Selv om man gjorde sig

nok saa megen Umage, vilde det være umu-

ligt, at man kunde gøre alle tilpas, hvor

alt er bleven i den Grad væltet om. Jeg

har aldrig havt større Medlidenhed med Til-

lisch^) end i dette Øieblik, og jeg er bange

for, at der for ham endnu er adskilligt, som

det vil være meget svært at komme over

;

men hvem har Skylden ? Det maa vi ikke

glemme De, det nu gaar ud over, som nu

skriger mest og som man ogsaa i mange

1) Brevskriverindens næstældste Søn, f. 1840,

t 1909, Stationsforstander i Horsens.

2) F. F. Tillisch, f. 1801 paa Barsbøllegaard i

Slesvig, 24 jur. Kand., Auditør i Rendsborg, 30

Amtmand paa Færøerne, 37 i Ringkjøbing, 43

Stiftamtmand i Aalborg, 44 Kabinetssekretær, 49

dansk Medlem af Bestyrelseskommissionen for

Slesvig, 50 overordentlig Regeringskommissær i

Slesvig, 51 slesvigsk Minister, f 1889,
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Henseender kan have Medlidenhed med, er

jo ene og alene selv Skyld i deres Ulykke.

Sætter man alt paa et Kort, maa man ogsaa

være belavet paa at tabe alt og ikke glemme,

at man selv er Spilleren. Lad os saa lidt

som muligt røre ved disse Ting, kære Fa-

der. Vore Anskuelser ere dog i mange Hen-

seender forskellige, og da vi jo alligevel

begge maa være ganske indifferente, kan vi

hverken gøre til eller fra med Hensyn til,

hvad der skal ske eller allerede er sket
"

Flensborg, ^^/g 1851. „. . . • August

Harbou har skrevet, at han slet ikke vidste,

hvad han skulde gøre. Opfordringen fra

Heintze ^) til de flygtede Slesvigere var jo

nu udgaaet, og da Fiirsen Bachmann -) eiede

to Huse i Slesvig, vilde det jo v^ære m.est

økonomisk at flytte derhen; men det vilde

jo ikke kunne hjælpe ham noget, naar han

ikke havde noget at leve af. Han bad mig

om at faa at vide hos Ernst, om han havde

nogen Udsigt til at faa Pension. Jeg har

straks skrevet til ham, at Ernst ikke troede,

at det kunde hjælpe noget. Men hvoraf skal

han og hans Familie saa leve? Jeg fatter

det ikke
"

Flensborg. ^^/^ 1851. „. . . . Tillisch

har uendelig meget at gøre og Ernst ligesaa.

Tillisch er i Reglen uafbrudt fra 11 til 5^/2

paa Bureauet; det er sandelig anstrængende

;

og hvad har Ernst saa ud af alt det? intet

andet end Utak. I de danske Aviser kap-

pes man om at mistænkeliggøre ham og rive

ned paa ham. Han ærgrer sig derover, og

det kan man ikke lade være med. Jeg gør

') Den af Kongen indsatte Regeringskommis-

sion for Holsten, af hvilken fhv. Amtmand i

Neumiinster Baron Heintze var Medlem, paa-

lagde ved Cirkulære af 11/3 1851 alle lokale Øv-

righeder inden 14 Dage at indsende Lister over

de flygtede Slesvigere, som opholdt sig i deres

Distrikter og ønskede at vende tilbage til Hertug-

dømmet.

^) Ritmester J. N. Fiirsen von Bachmann, en

Svoger til Aug. Harbou, dansk Dragonofficer, men
gik over til Slesvig- Holstenerne.

det, fordi det ærgrer ham; det kommer for-

resten ikke uventet for mig ; thi hvem kan

nu tænke paa at gøre noget tilpas for Folk,

naar enhver har Lov til at raisonnere. Der-

til kommer alle de ubehagelige, sørgelige

Forretninger med de slesvigske Flygtninge,

og derfor er Ernst næsten altid i trist Stem-

ning. Nu mister Onkel jo ogsaa sin Pension.

Det er jo ogsaa frygteligt at lade sig give

Pension af Beseler og Konsorter. Bare han

var bleven her, saa havde han nok faaet

den her, ligesom adskiUige andre; men nu

faar han den ikke, og hvad vil den gamle

Mand saa gøre? Jeg forstaar det ikke
"

Flensborg. -^

^ 1851. „. . . . Igaar Efter-

middags reiste Tillisch til København, hvor

han dog kun bliver et Par Dage, og saa

samles vel Notablerne^), noget, der vist godt

kunde springes over
''

Flensborg, ^"/j 1851. „. ... Nu er vi

da indtraadt i et nyt Stadium, idet de saa-

kaldte Notabler idag holde deres første Møde.

Der er allerede sket allehaande Mærkeligt

forinden, saaledes f. Eks. at alle Holstenere

forleden sagde Nei til en Indbydelse til Mid-

dag hos Tillisch, at Tillisch senere, d. v. s.

en Time derefter, gjorde Visit hos dem, og

at den eneste, der modtog ham, var Ran-

tzow^), som havde været meget forlegen.

*) Efter Kongens Løfte i Proklamationen af

"/^ 50 skulde der forelægges ansete Mænd fra

Monarkiets forskjellige Landsdele (Notabler) et

Forslag til Monarkiets Ordning. Disse Notabler

sammentraadte "/j 1851. Foruden Formanden,

den danske Gesandt i Wien Grev H. Bille-Brahe

(til Grevskabet Brahesminde, f. 1798, f 1875), be-

stod Forsamlingen af 21 Medlemmer, 9 fra Sles-

vig, 6 fra Holsten og 6 fra Kongeriget. Forsam-

lingen savnede de nødvendige Forudsætninger til

at optage en frugtbar Forhandling, idet man ved

Valget af Medlemmerne ikke var gaaet saa upar-

tisk frem. som forudsat. I den al Forsamlingen

den "/, 51 afgivne Betænkning var de Danskes

Forslag aldeles modsat det, som Holstenerne stil-

lede. Man kunde godt have undværet denne

Notabelforsamling.

2) Grev Ernst Rantzau, .amtmand i Pløn og
Ahrensbøck.
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Det er Historier, hvormed vi allerede er fær-

dig, og nu vente vi paa noget nyt. Over-

hovedet kunde man undertiden faa Lyst til

at flytte ned til Hottentotterne, blot for at

blive fri for at høre mere om alle de Ube-

hageligheder og kunne leve i Fred for den

øvrige Verden. Rigtignok findes her jo dog

ogsaa endnu rare, gode Mennesker, og dem

maa man holde sig til saa meget som mu-

ligt. Ak, hvor slette er Menneskene ellers

bleven i disse sidste Aar, og hvor kan man

dog undertiden blive overvældet af Bitterhed,

naar man tænker derpaa. Gud give dog, at

det i det mindste i denne lille Del af Ver-

den, som vi kalder Danmark og vort Fædre-

land, snart maatte blive bedre; men Udsig-

terne er ikke derefter
"

Flensborg, ^/jo 1851. „. . . . Hvad siger

I dog til Tilstandene i Paris? Jeg kan ikke

fordrage Franskmændene. De er saa letsin-

dige, at de gruligste Ting for dem er som

en Leg. Jeg kan heller ikke udstaa Louis

Napoleon, skønt man jo maatte ønske, at

han seirer
"

Flensborg. -/^ 1852. „. . . . Det er vel

saa godt som afgjort, at C. Moltke^) bliver

Minister for Slesvig og saa bliver i Køben-

havn. Hvorledes det saa bliver med os,

véd jeg ikke. Officielt er endnu intet be-

kendtgjort og Spændingen varer ved "

Flensborg. ^Vg 1852. „. . . . Jeg brin-

ger dig, kære Fader, hermed den for os saa

*) Moltke, Carl, Greve, Søn af A. G. D. Greve

til Niitzchau ved Oldeslo, f. i Kiel 1798, 1822

jurid. Kand. i Gliickstadt, 23 Auskultant ved den

holst.-lauenb. Overret, overtog 26 Faderens Gods

Niitzchau, fik 30 Sæde i den holst. Landret, 31

Medlem af den holst.-lauenb. Overret, 34 Depute-

ret i Rentekammeret og Finanskollegiet, 41 første

Deputeret i Rentekammeret, 46 Præsident for det

slesv.-holst.-lauenb. Kancelli, 48 tillige Geheime-

statsminister, senere s. A. Præsident for den i

Hertugdømmerne indsatte Fællesregering, ^^/j— i*/j„

15 Minister uden Portefeuille, 27/^ 52 til 12/^^ 54

Minister for Slesvig, ^'/^ 64 til ^j-j 65 Minister uden

Portefeuille. f 66 paa Godset Assiden i Lifland

ho:5 en Svigersøn.

behagelige Efterretning, at Kongen har ud-

nævnt Ernst til Direktør for og første Med-

lem af Overjustitskommissionen, som tillige

skal omdannes til et fast Kollegium. I kan

nok tænke Eder, at jeg er glad over, at

Ernst har faaet dette sit Ønske opfyldt.

Mommsens ^) Eiendom, som Regeringen har

købt, bliver indrettet til Overjustitskommis-

sionen, og saa skal vi jo fremtidig bo og,

om Gud vil, blive i Flensborg "

Flensborg, ^s/^ 1852. „. . . . ^) Det gør

mig uendelig ondt, at jeg i den Henseende

kun har kunnet udrette saa lidt; jeg har

ellers været ret heldig, og jeg er mig be-

vidst, at jeg har benyttet Tiden til at lægge

et godt Ord ind for adskillige Folk og af-

tørret mangen en Taare, hvad der for mig

altid vil være en kær Erindring. Jeg véd,

at jeg kun har anvendt min Indflydelse lige

overfor Ernst og Lassen^) til det gode, og

jeg vil, som sagt, med Tilfredsstillelse tænke

tilbage derpaa. Men jeg véd ogsaa, at ad-

skilligt, som ikke kunde sættes igennem, har

forvoldt mig mangen bitter Time og givet

mit Helbred et Stød, som jeg først ved

Guds Hjælp vil kunne forvinde. Det samme

er Tilfældet med Ernst; han har i denne

Tid kæmpet mangen en Kamp, og Gud ske

Lov, at han nu er kommen ud af alle disse

politiske Sager "

Flensborg, ^/j 1852. „. . . . Iforgaars

reiste saa da Herrerne fra Regeringen, og nu

er her ret stille. Ernst er lige nu gaaet til

Overjustitskommissionen, hvor han indfører

sig selv med en Tale. Da der netop idag

227

') Købmand Fedder Mommsen i Flensborg.

2) Man havde bedt Brevskriverinden om at in-

teressere sig for, at en Søn af Advokat Storm i

Husum og Broder til Digteren Theodor Storm

kunde faa en Ansættelse ved et eller andet. Hun
har ogsaa gjort, hvad hun formaaede og faaet

Løfte om en Ansættelse i Toldfaget for ham, der

havde været Slesvig-Holstener.

^) G. F. Larsen, Overpræsident og første Borg-

mester i Flensborg, f. 1801, f 1854.
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skal forhandles en vigtig Sag, er der vistnok

en Mængde Tilhørere
"

Flensborg. ^°U 1852. „. . . . Nu vil

Overjustitskommissionen med det første blive

omdannet til en Overret og Ernst blive den-

nes Præsident. Det er allerede bleven fore-

lagt Kongen "

Flensborg. 3/^2 1852. „. . . . Det er dog

ret interessant og spændende at overvære

Stænderforhandlingerne. Vi har været der et

Par Gange, rigtignok ikke, naar der, som

f. Eks. idag, forhandles om vigtige Sager;

thi saa er der frygtelig fuldt og varmt,

og Pladsen er saa indskrænket. Det er

ogsaa kun faa Sager, der kommer ordentlig

til Forhandling, da Tiden er saa kort, og

Stænderne jo allerede skal samles igen til

næste Aar "

Flensborg, ^^/g 1853. „. . . . Nu kom

dit Brev, hvorpaa jeg rigtignok kun kan svare

:

ja, der har været megen Ulykke og der vil

komme endnu meget mere. Men hvem er Skyld

i, at alt nu bliver stillet paa Spidsen ? Dog

vel de, der har begyndt og indledet det alt

sammen uden retmæssigt at have Lov dertil,

og nu handler mari retmassigt, men med

Lidenskab. Det hele har dog saaledes en

ganske anden Karakter
"

Flensborg, '^/y 1853. „. ^) Jeg kom-

mer vel alligevel af mange Grunde ikke til

Husum Navnlig fordi jeg vilde staa

saa isoleret dér med mine politiske Anskuel-

ser og let ved en eller anden Ytring kunde

blive foranlediget til at tage til Genmæle og

derved volde Ubehagelighed, som uden min

Nærværelse aldrig vilde kunne komme. Se,

kære Fader, for alt i Verden vilde jeg ikke,

at det skulde ske. Ludvigs politiske Opfat-

telse er nu ganske overensstemmende med

Eders, og jeg vilde ikke prøve paa at bi-

bringe ham en Opfattelse, der stemmer med

mine Anskuelser, ei heller vilde det lykkes

mig, naar jeg havde Eder allcsaniiiien imod

mig. Paa den anden Side er jeg ikke sikker

paa, at jeg vilde være i Stand til at tie stille,

dersom jeg ved en eller anden Ytring foran-

ledigedes til at tale, og derfor vil jeg, efter

at jeg nu grundigt har afveiet alt for og

imod, hellere lade Eder være alene med Lud-

vig
'

Flensborg. ^^1^.^1854. „. . . . Hvad der

foruden vore egne Anliggender optager os

mest, er Forholdene i København, og der er

der nok at tale om og tænke over. Selv

om det nye Ministerium ^) er saa godt, som

Rygtet gør det til, er det allerede slemt nok,

at det var nødvendigt, at det kom, og at

alle de dygtige Mænd maatte afskediges.

Og dersom det er rigtigt, hvad der i Søn-

dags forlød fra København, at Levetzau ^)

er gaaet af som Ov-erhofmarskal og Berling^)

^) Brevskriverindens Broder Ludvig, Overfør-

ster i Rusland, ventes paa Besøg i Husum hos

Faderen, der i den Anledning ogsaa har indbudt

hende.

') P. G. Bang Konseilspræsident, Scheele Uden-

rigsminister og Minister for Holsten og Lauen-

borg, Hall Kultusminister, Andræ Finansminister

og H. J, A. Raasløff som Minister for Slesvig.

-) J. G. Levetzau, f. 1782, 1818 Amtmand i

Flensborg, 1820 .\mtmand over Steinburg Amt,

1834—36 Guvernør over Hertugd. Lauenborg,

1839 Ceremonimester ved Kong Christian VIU's

Hof og Chef for det kgl. Theater, 184^ Hofmar-

skal, 1845 Overhofmarskal, f 1859.

=») J. C. E. Berling, f, 1812 i Kbhvn., Søn af

Bogtrykker J. Chr. Berling, uddannedes som Ty-

pograf, senere Eier af „Berl. Tid.", personlig Ven

af Frederik VII, der gjorde sin Yndling til Gen-

stand for en Række Udmærkelser, Privatsekretær

hos Kongen, Etatsr.. Generalkasserer for Civil-

listen, Kammerherre, Reisemarskal, Generalinten-

dant for Civillisten. Set fra Helstatens Standpunkt

bidrog Berling allerede ved sin Nærværelse ved

Hoffet og i Forening med Grevinde Danner til at

svække den sammenholdende Kraft mellem Monar-

kiets forskellige Dele, som skulde udgaa fra Kro-

nen. 1859 forlangte Ministeriet Hall-Krieger, at

Berling skulde afskediges. Da Kongen nægtede

det, traadte Ministeriet tilbage og afløstes af Mi-

nisteriet Rotwitt-Blixen-Finecke. Berling tog der-

efter selv Initiativet til sin Afskedsbegæring og fra-

traadte »0/^, 1859.
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er bleven udnævnt i hans Sted, saa er det

dog forfærdeligt, saa hører alt op. Jeg kan

endnu ikke tro paa et saadant Misgreb,

skjøndt det vel ikke er umuligt. Hvad an-

gaar vor Minister og hans Forhold til Ernst,

kan vi ikke ønske os nogen bedre, og Ernst

mener jo, at han som Minister har de Evner,

som er nødvendige. Saa maa man jo haabe

det bedste ; nåar vi blot er sikker for Scheel.

Den Mand har dog siden 1 848 spillet en

tarvelig Rolle; jeg gad ikke være i hans

Sted
"

Flensborg, ^'^jr, 1855. „. . . . Hvad siger

Du saa til, at Kauffmann ') er bleven Ku-

rator for Universitetet, Amtmand over Bordes-

holm og Kommissarius? Jeg tænker blot, at

Kammerherre Steinmann^) nu vel snart bliver

Appellationsretsraad og Carl Minister. Det er

dog alt for underligt, som det nu gaar til

i Verden "

Flensborg. 2/, 1859. „. . . . Nede i

Syden ser det jo nu ret farligt ud. Gud

give dog, at Krigsskuepladsen kun maa blive

dernede og ikke kommer os nærmere, og at

heller ikke dernede for mange Mennesker

maa blive ulykkelige. Men man kan vel

ikke vente andet
"

Flensborg. ^^/^ 1859. „. , . . Hvad siger

du dog til den pludselige Fred?^) Man er

») H. Aug. T, Kauffmann, f. 1819 i Rendsborg,

1848 Stabschef ved Kommandoen paa Als (Gene-

ral Hansen), Souschef ved Overkommandoen (Ge-

neral Biilow), 1854 Oberstltnt. i Generalstaben,

1855—60 Amtmand over Amterne Kiel, Cronsha-

gen og Bordesholm, Kurator for Kiels Universitet,

kgl. Kommissær for Klostret Preetz og 25 adelige

Godser, 1860 Militærbefuldmægtiget i Frankfurt,

Oberst i Generalstaben, 1863 Stabschef ved Over-

kommandoen (de Meza), 1864 Chef for General-

staben, Generalmajor, f 1905.

2) P. F. Steinmann, f. 1812, 1848 Stabschef

ved høire Flankekorps, Major, 1849 Oberstltnt.,

Stabschef for General Rye, 1850 Stabschef for Ge-

neral Moltke, 1851 Stabschef ved Generalkom-

mandoen i Slesvig, 1864 kommand. General i Jyl-

land, 1874 Krigsminister, f 1894.

') Freden "/? 1859 i Villafranca imellem Frank-

rig og Østerrig.

saa forbauset, at man endnu ikke rigtig kan

glæde sig derover, og dog er det jo en umaa-

delig LyT<ke for hele Verden. Jeg vil være

Louis Napoleon rigtig taknemmelig, hvis han

virkelig slutter en saadan Fred, at alle Par-

ter ere tilfredse og Verden virkelig faar Fred.

.... Nu kom Fredsbetingelserne, og det

forekommer mig, at de ere antagelige. Gud

ske Lov for saa vidt ! Det er igen et Afsnit

af Historien
"

Flensborg, ^i/^ 1859. „. . . . Krigsski-

bet med Kadetterne og den lille kongelige

Høihed ^) ombord har i de sidste Dage rigtig

bragt Liv her, og vi har ogsaa nydt noget

godt deraf, idet vi har været om Bord og

set hele Skibet og blev modtaget med særlig

Venlighed; iaftes var vi med til Musik og

Bal i Borgerforeningen. Ernst skal endnu

idag med nogle andre Herrer spise Frokost

paa Skibet
"

Flensborg, -"/g 1859. „ Paa Gliicks-

borg ventes særdeles mange Fremmede. Man
taler ogsaa med Sikkerhed om to svenske

Prinser. Ogsaa Arveprinsen og Prins Chri-

stian kommer til Manøvrerne, som begynde

den 6te og vare til den 20de. Næsten alle

Tropper skal indkvarteres her i Flens-

borg
"

Flensborg. 1% 1859. „. . . . Alt Mili-

tær trak imorges Klokken 7 her forbi. Fod-

garden har deilig Musik og ser overhovedet

meget smuk ud I Søndags var vi

ude for at overvære Feltgudstjenesten ^), og

heldigvis skinnede da Solen en halv Time,

og alt forløb bedre for os end man skulde

have ventet. Efter Gudstjenesten spiste vi

Frokost i et Telt; det har dog interesseret

mig at være med, og det var meget høiiide-

ligt. Kongen gik hele Tiden omkring i Regn-

1) Kadetkorvetten „Valkyrien" laa ved Flens-

borg nogle Dage. Blandt Kadetterne var Prins

Vilhelm af Danmark, nuværende Kong Georg af

Grækenland.

-) Feltgudstjenesten holdtes paa Exercerpladsen

ved Flensborg.
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veiret uden Paraply og Overfrakke, og under

Prædiken stod han ganske alene foran sin

Generalstab og de fremmede Officerer. Prins

Christian er ogsaa her og bliver indtil Ma-

nøvrerne er forbi Berling er reist,

og man forsikrer bestemt, at han overhove-

det ikke kommer igen; man mener, at han

nok gaar over til sine Godser i Sverrig.

Det er endnu ikke officielt. Det gaar med

det som overhovedet med alt. Der er ingen,

der véd noget sikkert. Naar der kommer

2— 3 Herrer fra Glucksborg ind til os, for-

tæller hver af dem entre nous noget forskel-

ligt, men altid med den Tilføjelse : man siger,

men vi véd ikke noget sikkert. Paa samme

Maade staar det stadig uvist, om Kongen

kommer tilbage. At han gerne vil det, er

der vel ikke Tvivl om; men om det lykkes

ham, er nok ikke givet. Igaar skulde Kon-

seilspræsident Hall komme, men der er dog

ingen, der hidtil har set ham De svenske

Gæster ser meget pæne ud "

Flensborg. ^4/^ i859. „. . . . Iforgaars

afreiste da Hs. Majestæt; men om han kom-

mer igen, er stadig uvist. Mange af Følget

er bleven her, deriblandt ogsaa Overhofmar-

skallen De tror egentlig ikke, at

Kongen kommer igen, hvor gerne han end

vilde og hvor sikkert det end var hans Hen-

sigt, og af den Mening er de fleste. Jeg

tror, han kommer igen, og jeg har væddet

med Ernst derom. Garden er endnu her

og venter paa nærmere Ordre; de véd ikke,

om de skal reise eller blive
"

Flensborg, ^^/g 1859. „Kære Fader! Jeg

vil kun med to Ord meddele dig, at jeg,

naar der ikke kommer noget i Veien, kom-

mer til dig imorgen Klokken 9. Men jeg

maa være hjemme igen imorgen Aften, da

Kongen er kommen tilbage og om et Par

Dage igen kommer til Flensborg og saa vil

bo hos os."

Flensborg, ^/jq 1859. „. . . . Herska-

berne reiste for lidt siden for anden Gang

herfra, men i den Hensigt at komme igen;

hvornaar det bliver, er kun endnu ikke be-

stemt. Alt gik, Gud ske Lov, meget godt

begge Gange. Igaar kom vi først i Seng

Klokken fire. Ballet varede til 3^/o og var

ualmindeligt smukt. Alle morede sig udmær-

ket lovermorgen kommer Hs. Maje-

stæt igen til Byen paa et Par Timer; men

han kører straks til Kirkekoncert. Paa Tors-

dag er der Kur Klokken et og senere stort

Taffel; men desværre er Hofmarskallen meget

daarlig, og nogle mener, at han ikke kom-

mer sig. Det vilde gøre mig meget ondt

og virkelig være et stort Tab. Spliden mel-

lem Berling og Hegermann ^) varer ved, og

selv om ogsaa de fleste mener, at Heger-

mann nok seirer, er der dog forskellige Me-

ninger i saa Henseende, og det er en meget

forstyrrende og ubehagelig Historie
"

Flensborg, ^^/k, 1859. ,,. . . . Kongens

Fødselsdag blev feiret smukt, og I har vel

set Kongens Tak i Aviserne-), som lød

ganske som den blev gengivet og virkelig

var meget passende og smuk. Han siger

1) Carl Ditlev Hegermann-Lindencrone,. f. 1807,

1858 Generalmajor, Generaladjutant for Landetaten

og Chef for Kongens Adjutantskab. I Slutningen

af 1859 opgav han dog sin Stilling som General-

adjutant paa Grund af forskellige politiske Ind-

flydelser, t 1894.

•-) Berl. Tid. »/m 1859 indeholder følgende:

„Paa Festskaalen for Hs. Majestæt, der blev

smukt og hjerteligt udbragt af den slesvigske Mi-

nister og ledsaget af rungende Hurraraab, beha-

gede det Hs. Majestæt at svare: „Jeg takker Dem,

mine Herrer, for den Hjertelighed, hvormed De

har modtaget den saa smukt udbragte Skaal

!

Jeg erkender det Sande i, hvad min Minister har

sagt, og jeg har ogsaa selv i Tanken genkaldt

mig alt, hvad jeg fra min Regeringstiltrædelse har

gennemgaaet. Mit Ønske er og bliver, at Til

fredshed maa finde sit Hjem i Monarkiets for-

skellige Dele, og naar De, mine Herrer, som er

forsamlet i denne Sal, og alle mine Undersaatter

ville slutte en fast Kres omkring mig, saa ser jeg

i Aanden, at alt vil blive godt i hele mit Rige,

og saa er mit Hverv opfyldt! Jeg omfatter min

Tak og mine kæreste Ønsker i det dyrebareste

Maal, jeg kender: Skaalen for vort Fædreland."
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aldrig meget; men naar han siger noget, er samme, som jeg allerede for fire Aar siden

det altid meget pænt. Der var i den An- har sagt til Regenburg ^), kun ikke det om
ledning mange Fremmede her, og vi havde

ogsaa Besøg af mange. I Søndags var der

jo et stort Bal paa Gliicksborg; det varede

kun for længe, thi der blev efter Kongens

Ordre danset til Klokken fire. Hver Gang

man troede, at det var forbi, vilde han

endnu have en Dans, skøndt han det sidste

Par Timer sad ganske rolig og saa til

Det var paa Grund af de smukke Toiletter

og Uniformer og de kønne Blomster et nyde-

ligt Bal Uheldigvis kom Minister

Hall ganske uventet d. v s. anmeldt telegra-

det Plattyske; thi saa maatte der jo ansæt-

tes en Professor ved Universitetet og oprettes

et Seminarium. Det kunde vel ikke gennem-

føres
''

Flensborg. ^'^/^ 1860. „. . . . Stænder-

herrerne har vi endnu kun set lidt til. Ernst

har dog haft nogle Visiter
"

Flensborg, -'^i 1860. ,',. . . . Idag er

der saadan Tilstrømning til Stænderhuset,

at alle Pladser allerede for en Time siden

er optagne; Klokken er ikke mere end elleve,

og Mødet begynder først Klokken tolv.

fisk et Par Timer i Forveien, og det forbløf- Sprogsagen") samler altid saa mange Men-

nesker. Ministeren^) reiser idag omkring i

Angel og tager imorgen tilbage til Køben-

havn. Ernst siger, at han gør et ganske

behageligt Indtryk, og det har man jo ogsaa

allerede hørt tidligere
"

Flensborg, -^/g 1860. „. . . . Vore po-

fede alle noget. Vi er nu idag meget

spændt paa at høre nyt fra Gliicksborg, da

der jo nok igaar har været vigtige Forhand-

linger. Ernst mener, at Ministeriet dog vel

alligevel bliver. Den stakkels Konge staar

dog ogsaa saa ene overfor Ministrene, ellers

vilde han vel nok engang vende det laadne

ud "

Flensborg, ^^/jq 1859. „Min kære Fader!

Jeg har ventet, indtil Posten var kommet,

fordi jeg tænkte, at jeg maaske kunde for-

tælle Eder noget interessant; men der er ikke

passeret nogetsomhelst saadant hverken privat

eller politisk. Ministeriet synes derefter selv

at maatte tage Følgerne, og det er i ethvert

Tilfælde vel det bedste
"

Flensborg,
-^/ii 1859. „. . . . At Kon-

gen ønskede at komme igen, er sikkert;

først igaar reiste Ekvipagerne og Garden;

men han har vel ikke faaet Lov dertil, og

i det Hele taget er det vel bedst, at han nu

er i København "

Flensborg,
'•'/i

1860. „. . . . Zahles og

Grundtvigs Artikler^) har du vel læst. Det

er dog godt, at der ogsaa paa dansk Side

er Mænd, som har Mod til at udtale sligt.

Alt, hvad Grundtvig siger, er netop det

^) N. S. Fr. Grundtvig udtaler sig imod de

danske Sprogreskripter af 1851.

^) Th. Aug. Jes Regenburg, dengang Departe-

mentschef i slesvigsk Ministerium.

-) Til Forhandling i Stænderforsamlingen den

^"/i
1860 var følgende Forslag, som her gengives

efter den danske Stændertidende: „De underteg-

nede Deputerede tillade sig at foreslaae Stænder-

forsamlingen: Stænderforsamlingen beslutter at

andrage paa: at det Allernaadigst maatte behage

Hs. Maj. Kongen snarest muligt, ialtfald i inde-

værende Diæt, at lade forelægge Stænderforsam-

lingen et Lovudkast, ifølge hvilket de i Anhang
Litr. A. til Forfatningsloven trufne Bestemmelser

med Hensyn til Brugen af det danske Sprog som
Kirke-, Undervisnings-, Rets- og Forretningssprog

i forskjellige Sogne i Hertugdømmet Slesvig maatte

blive forandrede paa en med Rets- og Billigheds-

fordringer stemmende og Befolkningens Ønsker

tilsvarende Maade og Udfindeisen finde Sted ved

Afstemning i vedkommende Distrikter under Kon-

trol af upartiske og uafhængige Mænd, der væl-

ges af Menigheden [Gemeinde].

Flensborg den 23. Januar 1860.

A.Hansen. H. Rumohr. S. v. Hobe. Joh. Fr. Momsen.

P. Fr. Martensen. J. Wulff. P. Hinrichsen.

M. C. Mathiessen. L.C.Ebsen. J. P. Kielholz. Dahl.«

*) Baron Blixen -Finecke, -jj 1859 til midt i

Februar 1860 Minister for Slesvig.
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litiske Forhold er sikkert saa indviklede og

slette, at man ikke tør vente, at der skal

komme noget godt ud af dem. Man bliver

tilsidst led og ked af at tænke paa og in-

teressere sig for Politik, naar man næsten

ikke hører andet og altid kun hører Folk

tale derom med betænkelige Miner. Her er

det nu paa Grund af Stænderforsamlingen

rent galt i saa Henseende. Vi har derfor

heller ikke en eneste Gang været i Stænder-

huset; man holder dog virkelig ikke af at

høre paa, naar de stadig skændes og for-

resten ikke kommer videre Vor

kære Pastor Jespersen ^) har faaet et godt

Kald i Haderslev Amt; Sprogforholdene i

Angel var ham saa meget imod; han var

overordentlig glad over Forflyttelsen
"

Flensborg. % 1860. „. . . . Hvor er

dog Stridighederne i Stænderforsamlingen her

ubehagelige. Jeg har ikke været der en

eneste Gang. Hvem gider gerne være Vidne

til Strid og Ufred? . . .
."

Flensborg, ^^/g 1860. „. . . . Gud ske

Lov, at Stændertiden nu snart ligger bag

ved os. Den har ogsaa kun givet Anled-

ning til Strid; det er rigtig ubehageligt, og

det fører jo dog alt sammen ikke til

noget
"

Flensborg, "^/g 1860. „. . . . laftes var

vi til Koncert paa Gliicksborg med Mezas og

Fontenays ^). Vi blev først indbudt igaar

Morges, telegrafisk; senere kom Frøken

Dreyer^) og gentog Indbydelsen ; hun skulde

sige, at vi dog endelig maatte komme, Fru

Fossum*'') var der Tænk Eder, at

Grevinden først sang en Duet med Fru Fos-

sum og derefter en nydelig Sang „Weine

*) Jespersen, P. N., f. 1810 i Maarbæk, Bed-

sted Sogn, 1833 Student fra Kiel, 1837 Kandidat

fra Gottorp, 1841 pers. Kapellan i Tyrstrup Her-

red, Haderslev Amt, 1850 konst. Sognepr. i Adelby,

s. A. Sognepr. i Arnæs, 1851 Sognepr. i N. Bra-

rup, 1861 i Sommersted.

'^) Skovrider, Kammerjunker.

^) Selskabsdame hos Grevinde Danner.

*) Kgl. Kammersangerinde.

nicht'", som Kiicken ^) for kort Tid siden

har foræret hende. Hun synger meget godt

og har en køn lille Stemme. Da jeg ud-

trykte min Forundring over, at Grevinden

sang, sagde Kongen til mig : „ja, er det ikke

mærkværdigt, at en Kone paa 45 Aar kan

lære at synge saadan paa halvandet Aar.

Men De kan tro mig, hun kan, hvad hun

vil. Jeg har virkelig en talentfuld Kone."

Tilsidst satte Kongen sig ogsaa hen og spil-

lede for os. Det var egentlig til at le sig

fordærvet over. Jeg stod uheldigvis lige tæt

ved ham og turde ikke fortrække en Mine,

og den unge Scheel-) stod i Vinduesfordyb-

ningen bag ved Kongen, saaledes at jeg hele

Tiden kunde se ham, og rystede af Latter

bag sin Hat. Minister Hall kom forresten

med Kabinetssekretæren og Haxthausen *)

fra København for at gratulere Kongen til

Bryllupsdagen "

Flensborg, ^'/g 1861. „. . . . Krigsskraa-

let gør endnu ikke noget videre Indtryk paa

mig; thi jeg lever altid i det Haab, at det

ikke bliver til noget. Gud give, at det blev

saaledes; thi det vilde være for frygteligt,

dersom man igen skulde oplev^e en saadan

Tid som den tidligere
"

Flensborg, ^-'^g 1863. „. . . . løvrigt

gaar det os saa godt, som det kan gaa i

en saa forrykt og sørgelig Tid som denne.

Det gaar mig i mine Forventninger og For-

haabninger om Fredens Bevaring, som en,

der har anden Dags Feber. Idag haaber

jeg, og imorgen er jeg helt modløs; men i

det Hele taget nærer jeg dog stærkt Haab

om, at Udfaldet alligevel nok bliver bedre,

end man tror. For et Øieblik siden fik vi

Bud om, at vi skal have Indkvartering

Gud give, at vi næste Xytaar maa have Ro

og Fred i Landet. I disse Dage kommer

Kongen hertil; han vil til Slesvig. Jeg tæn-

^) Tysk Komponist.

2) Staldmester, Kammerjunker v. Scheele.

^) Overstaldmester, Kammerherre.
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ker, at han straks gaar videre herfra, da vi

ikke har faaet nærmere Besked ; ellers vilde

han vel nok tage ind hos os. I Køben-

havn er der ganske rolig, og efter hvad der

idag siges, skal Biskop Monrad søge at

danne et Ministerium, der skal se at komme

med Forslag og Koncessioner. Jeg vilde

ønske, at det var andre, som skulde danne

det. Vi beholder saa vel den Minister, vi

har laften gaar Grevinde Danner

om Bord paa det Dampskib, hun har leiet

til at føre sig til Skodsborg, og forinden

skal hun drikke Te hos os. Jeg havde i

den Anledning lige nu Brev fra Glucksborg.

A frelsen var berammet til igaar; men Damp-

skibet løb paa Grund. Nu kan hun dog

reise imorgen; hun ligger i Nat om Bord.

Hun var meget rar, da vi i Søndags var

ude hos hende, og hun saa saa værdig og

tiltalende ud. Hun fortalte os endnu meget

om Kongen og var saa bedrøvet og over-

hovedet saa taktfuld
"

Flensborg, ^^j^ 1864. „. . . . Jeg glæder

mig meget over, at Johansen^) er bleven

Minister. Han er en paalidelig og retskaffen

Karakter, og det er det vigtigste, og ikke

paa nogen Maade Partimand, hvad der ogsaa

er meget nødvendig Gid du maatte

opleve, at vi fik virkelig Fred og Tilfredshed

hos alle i det Væsentlige. Naar man be-

tænker, hvorledes det i Øieblikket gaar til i

Holsten, maa man dog korse sig over disse

demokratiske Rumlerier. Jeg haaber, at Preus-

sen vil sætte en Dæmper paa denne kunstige

Eksaltation; den store Indkvartering vil vel

ogsaa nok bringe dem noget til Besin-

delse"'')
"

») Chr. G. W. Johansen, f. 1813 i Flensborg,

1838 cand. juris i Kiel, 1846 Amtmand over

Sønderborg-Nordborg Amter, 1850 Amtmand i

Husum, 24. Januar—Novbr. 1864 slesv. Minister,

t 1888 i Kbhvn.

^) Holsten og Lauenborg blev i Slutningen af

1863 besat af tyske Forbundstropper. Skjøndt de

Flensborg, ^o/^ 1864. „. . . . Mit sidste

Brev fra i Mandags har I vel faaet. Jeg

skrev deri, at Medlemmerne af Appellations-

retten havde afgivet den Erklæring, man

havde forlangt af dem^). Siden da er der

ikke passeret noget i dette specielle Anlig-

gende, og tilsyneladende gaar alt sin sæd-

vanlige Gang Gud véd, hvad nu

de følgende Dage vil bringe, og hvad mon

der endnu alt sammen vil ske. Jeg gider

kun tænke paa den næste Dag eller helst

slet ikke Jeg gaar nu hver Dag til

Lazarettet, hvad der for mig er en Slags

Afleder for mine mørke Tanker, og de stak-

kels saarede kender mig nu allerede alle;

de er saa venlige og taknemlige for enhver

Lindring, man kan berede dem. Skjorterne,

som du sendte, gør megen Lykke, da de

fleste har maattet kaste deres Tornister fra

sig, eller ogsaa er den stjaalen fra dem.

Nu forlød det idag, at Preusserne var ryk-

ket frem til Kolding. Det vilde dog være

frygteligt, dersom de nu gik op i Jyl-

land
"

tyske Kommissærers Instruks gik ud paa, at de

skulde lede Forvaltningen af Hertugdømmerne

efier de bestaaende Love og uden at foregribe

Landsherrens Rettigheder, og der var udstedt For-

bud imod, at den augustenborgske Prins prokla-

meredes som Hertug, fandt dette ikke desto min-

dre Sted ved flere store Folkemøder.

») Den Erklæring, som ethvert af Appellations-

rettens Medlemmer afgav til de preussisk-østerrig-

ske Civilkommissærer, lød saaledes ; „Unter Bezug-

nahme auf die Bekanntmachung vom Sten d, M.

erklare ich unterzeichneler .... hiermit, dass ich

mich der fur die Dauer der Besetzung des Herzog-

thum Schleswig in der Person des Herrn Ober-

befehlshabers der verbiindeten Armeen konstituir-

ten obersten Autoritåt im Lande und der Autoritåt

der Herren Civil-Commissarien unterwerfe, so lange

nicht Umstånde eintreten sollten, welche ich mit

den von mir abgelegten amtlichen Eiden nicht in

Einklang zu bringen vermochte. Flensburg den

15. Februar 1864."
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DEN KONGELIGE PORCELÆNSFABRIKS HISTORIE

Arthur Haydex: Royal Copenhagen Porcelain.

London. T.Fisher Unwin. 1911.

Af Museumsinspektør Th. Oppermann.

PAA Dansk foreligger ingen selvstændig

Bog om den kongelige Porcelænsfabriks

Virksomhed gennem Tiderne.

Professor Nyrop har i to smaa Tidsskrift-

artikler — „Den danske Porcellænsfabrika-

tions Tilbliven" og „Frantz Heinrich Muller,

den kongl. Porcellænsfabriks Stifter" — med-

delt Resultaterne af en Række omfattende

Arkivstudier vedrørende Fabriken. Dennes

Porcelæn bliver omtrent ikke omtalt i disse

Afhandlinger ; det er mest personalhistoriske

Oplysninger, der her gives. Samme Forfatter

har tillige i en ganske kort Artikel i „Ude

og Hjemme" henledt Opmærksomheden paa

Fourniers Porcelæn. Endelig har han i en

At handling om danske Fajance- og Porce-

lænsmærker gengivet tre af den kongelige

Fabriks.

Af Museumsdirektør Karl Madsen blev der

i 1893 offentliggjort en ret omfattende Stu-

die over „Den kongl. Porcellænsfabrik i for-

rige Aarhundrede".

Hr. Karl Madsen viser her en varm In-

teresse for det gamle københavnske Porcelæn.

Men hans Kendskab til det er ikke særlig

omfattende. Hans Afhandling er i en væ-

sentlig Grad baseret paa Studier i Fabrikens

Arkiv. Disse Studier er imidlertid ikke be-

arbejdede efter nogen videnskabelig Metode.

Forfatterens Antipatier og Sympatier præger

Afhandlingen. Uden nogen virkelig Begrun-

delse bliver Fabrikens Stifter og utrættelige

Leder Frantz Heinrich Muller stærkt angrebet,

medens Fabrikens første Modelmester Luplau

roses i høje Toner som den egentlige Fader

til Fabrikens bedste Gerninger. Hr. Karl

Madsens Skildring er ledsaget af en Del Af-

bildninger, som oftest smaa , tit maadelige

;

man befandt sig den Gang i de fotografiske

Ætsningers Barndom.

I en ganske kort Artikel har den af Fa-

briken højt fortjente Kemiker Hr. Ad. Cle-

ment paavist det uholdbare i Hr. Karl Mad-

sens Opfattelse af Miiller og Luplau. Sam-

idig har han henpeget paa et Par interes-

sante Forhold, som nærmere burde under-

søges.

Endelig har Professor Krog i den norske

Udgave af „Frem" givet et Omrids af Fa-

brikens Historie fra 1795 til 1909.

Alle disse Afhandlinger har et tilfælles;

de er vanskelig tilgængelige, de er spredte

og begravne i forskellige Tidsskrifter.

For Venner af det danske Porcelæn er

det derfor en højst glædelig Begivenhed, at

der nu endelig i Mr. Haydens Bog „Royal

Copenhagen Porcelain" foreligger et selvstæn-

digt og ypperligt illustreret Værk om den

kongelige Fabriks Virksomhed fra dens Be-

gyndelse til vore Dage. Et Værk, som er
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baaret af den varmeste Interesse for Emnet,

og som er skrevet af en kyndig Forfatter,

der har formaaet at fremlægge dette uens-

artede og vanskelige Stof i en klar, let over-

skuelig og underholdende Form.

I første Kapitel giver Mr. Hayden en kort-

fattet livfuld Skildring af Porcelænsfabrika-

tionens Historie i det 18de Aarhundrede.

Her, som overalt i Bogen, er Forsøgene paa

at skabe en dansk Fabrik , og den danske

Fabrik, da den endelig fremstod i levedygtig

Form, set i Belysning af de store Arbejder,

der rundt i Evropa udførtes paa dette Om-

raade. En væsentlig Del af dette Kapitel

optages selvfølgelig af en Beskrivelse af Four-

niers Arbejder og det af ham fremstillede

bløde Porcelæn. Denne Beskrivelse ledsages

af talrige Afbildninger og en Fortegnelse

over de kendte Stykker — desværre kun

faa.

I de nærmest følgende Kapitler skildres

den kongl. Fabriks Historie fra 17 73— 1801.

Med sikker Forstaaelse af Forholdene knytter

Mr. Hayden her Franz Heinrich Mullers

Navn uløsehgt til Fabrikens første glimrende

Periode. Det bliver slaaet fast, at Fabriken

ikke alene skylder denne Mands ubøjelige

Energi og store Indsigt sin Tilblivelse, men

at den ogsaa kan takke hans sunde For-

stand for, at den fik sit nationale Særpræg

og i kunstnerisk Henseende kom til at ind-

tage en saa smuk Plads iblandt Samtidens

Fabriker.

Om de Medarbejdere, som Miiller dels fik

indkaldt fra Udlandet, dels fandt herhjemme

og dels selv uddannede, har Oplysningerne

alle Dage været sparsomme. Navnlig gælder

det Modellørerne, Skaberne af Fabrikens ud-

mærkede Modeller til Kopper og Terriner,

til Tallerkener og Vaser, til Krukker og Fi-

gurer, til kort sagt alle de Genstande, Fa-

briken udsendte, næsten alle udmærkede ved

deres elegante og dog simple Form. Man
kender Navnene paa en Del af de Kunstnere,

som har virket paa dette Omraade, men

hvad hver har frembragt, er kun oplyst i

ganske enkelte Tilfælde. Over disse Forhold

hviler et Slør, som neppe nogen Sinde lader

sig hæve. Om Malerne er Oplysningerne en

Del sikrere. Ofte har de anbragt deres

Mærke paa de af dem dekorerede Stykker,

og i mangfoldige Tilfælde kan man tyde

disse Signaturer.

De Gaader, der knytter sig til denne Del

af Fabrikens Virksomhed, har Mr. Hayden

selvfølgelig ikke løst; de kan neppe løses

med Sikkerhed. Men han har klart belyst

Fabrikens Virksomhed. Hans Fremstilling af

dette Afsnit er ledsaget af velordnede For-

tegnelser over de ledende Kunstnere, der

virkede ved Fabriken i denne Periode, og

over de forskellige Mærker, som de benyttede.

Den sidstnævnte Fortegnelse har en særlig

Interesse, da en saadan ikke tidligere har

foreligget. Mr. Hayden har omhyggelig stu-

deret mangfoldige af Fabrikens Arbejder.

Han har opsøgt dem i Museerne i Køben-

havn, i Stockholm og i Bergen samt i ad-

skillige private Samlinger i Ind- og Udlandet.

Gennem Brevskrivelser og kritiske Under-

søgelser belyser han Produktionens Fortrin

og Begrændsning, dens Forskellighed fra den

samtidige udenlandske , dens Særpræg og

dens nationale Karakter.

I tre særskilte Kapitler behandler Mr.

Hayden Fabrikens mange smukke og fornøje-

lige gamle Grupper, Flora danica Stellet og

det blaamalede Porcelæn. Flora danica Stel-

let har særlig interesseret ham. Det konsta-

teres , at det rangerer med de berømte Me-

sterværker, som gamle ansete Fabriker ud-

førte paa dette Omraade. Aarsagen til dets

ejendommelige Karakter søger han noget i,

at det var bestemt for Kejserinde Catherine

II, der interesserede sig for lærde Materier,

men han påaviser, at det maa være inspi-

reret af Holmskjold, Fabrikens Direktør, som

i sin Ungdom havde dyrket Botaniken. Hr,

Ad. Clement har i sin ovenfor nævnte Af-

handling været inde paa denne Tanke; her
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uddybes den for første Gang og sættes i

Forbindelse med det af Botanikeren Oeder

planlagte, enestaaende Værk „Flora Danica".

Om det blaamalede Porcelæn, særlig om

den danske Udgave af Mussel-Mønstret, har

Mr. Hayden ligeledes mange Lovord. Ogsaa

dette Kapitel ledsages af en nyttig Forteg-

nelse over de af de gamle „Blaamalere" be-

nyttede Mærker.

Fabrikens anden Periode, Tilbagegangen og

Stilstanden fra 1820— 1880, iiar ganske na-

turligt ikke interesseret Mr. Hayden. For en

Dansk kan det maaske synes noget haardt.

Vi, der fra vor Barndom har været fortrolig

med Hetsch's klassisk formede Kopper og

Vaser med deres rige og smukke Forgyld-

ning, har ofte en umiddelbar Kærlighed til

dem. Maaske er denne Følelse mindre be-

grundet, maaske — Tiderne skifte, Smagen

skifter — , Hetsch's Porcelæn en Gang igen

vil blive venligt bedømt af Kendere.

I Bogens sidste Kapitler skildres Fabrikens

moderne Renaissance, dens Opblomstring efter

at den i 1883 var bleven solgt til Fabriken

Aluminia og kommen under Philip Schous

dygtige og dristige Ledelse. Der er Fart, der

er Begejstring i Skildringen af Virksomheden

i dens nye Form. Arnold Krogs grundlæg-

gende Betydning for den moderne Porcelæns-

Dekoration, hans talrige Medarbejderes dyg-

tige Arbejde, Kemikeren Ad. Clements Op-

findelse af de krystallinske Glasurer og En-

gelhardts videre Udvikling af dem og af de

farvede Glasurer skildres med Liv. Man

føler Kampen, man følger Sejrene, der efter-

haanden bringer den kongelige danske Por-

celænsfabrik frem i første Række mellem de

ledende Porcelænsfabriker. Ogsaa dette Af-

snit ledsages af en Fortegnelse over de mere

betydende Kuntnere og de af dem benyttede

Mærker.

Mr. Haydens Bog er en statelig Bog.

Forlæggeren, det ansete Firma T. Fisher

Unwin, har intet sparet for at naa det

bedste Resultat. Formatet, mellemstor Kvart,

er smukt. Papiret er godt og Skriften lige-

saa. Efter engelsk Skik er de talrige, gjen-

nemgaaende udmærket valgte og fortrinligt

udførte Illustrationer trykt paa krideret Pa-

pir, medens der til Teksten er benyttet ru

Papir.

Ingen Bog er fejlfri. Mr. Haydens gør

ingen Undtagelse fra denne Regel. Der er

Steder, hvor man ikke kan være enig med

Forfatteren ; og Korrekturen over de danske

Sted- og Personnavne lader ikke saa lidt til-

bage at ønske.

I en Anmeldelse har Museumsdirektør E.

Hannover imidlertid rettet et haardt, som

han selv siger graverende Angreb paa Mr.

Hayden. Han har beskyldt ham for at have

benyttet d'Hrr. Nyrops og Madsens Resul-

tater uden at gøre opmærksom derpaa. Hr.

Hannover fører intet Bevis for sin Sigtelses

Berettigelse. Ved Gennemlæsningen af Mr.

Haydens Bog kan man beklage, at Forfatte-

ren hverken har kendt Hr. Clements eller

Professor Xyrops Afhandlinger eller tilstræk-

keligt har studeret Hr. Karl Madsens. Der-

som han havde gjort det , vilde forskellige

Detailler, forøvrigt ikke væsentlige, sandsyn-

ligvis være blevne fyldigere, og i nogle

Tvivlstilfælde vilde Afgørelsen være kommen

til at hvile paa et sikrere Grundlag. Men

intet tyder paa, at Mr. Hayden, for at bruge

et F. H. Mullersk Udtryk, har villet pløje

med en andens Kalv uden i det mindste at

sige Tak for Laanet. I sin Fortale takker

Mr. Hayden forskellige Mænd, som har været

ham behjælpelig med Udarbejdelsen, særlig

nævner han Professor Arnold Krog : ,,he has

generously augmented my researches into the

history of the art and evolution of the Royal

factory. In graciously allowing me access to

artistic data accumulated for twenty-five years

he has illuminated the path for me of wich

every footstep is so well known to him".

Saaledes skriver ikke en Mand, som paa
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uberettiget Vis vil tilegne sig Resultatet af

andres Arbejde.

løvrigt kan man ikke slutte Læsningen af

denne Bog uden at føle Taknemmelighed

overfor Forfatteren for hans livfulde Skil-

dring af den gamle Fabrik, og for den

smukke Maade, paa hvilken han har indført

dens Historie i Verdenslitteraturen. Dens

Porcelæn , baade dens gamle og nye, har

vundet hans Kærlighed, og denne Kærlighed

bærer Værket. Han skriver et Sted: „Frantz

Heinrich Muller, Danmarks største Pottemager,

er ikke død , skønt hans Aske snart i et

Aarhundrede har hvilet i en navnløs Grav.

Hans Minde grønnes stadig i deres Hjerter,

som elsker store Foretagender smukt gennem-

tænkte, store Sejre ærefuldt vundne og store

Dromme fuldkomment opfyldte". Disse Ord

kunde staa som Motto over Mr. Haydens

Bog.

Dekorativt Fad.

Udført af Professor Krog 1893
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TO EVENTYR
Af Svend Leopold.

DEN SORTE PAA PARNASSET

DER var ganske stille i den lyse Stue.

Ved det blanke Mahognibord sad en

sortklædt Dame og skrev med værdig Hold-

ning og smukke Haandbevægelser. Hendes

blege Ansigt røbede streng Alvor og sindrig

Tænksomhed.

Hvert tiende Minut lagde hun Penneskaftet

fra sig og lænede sig træt tilbage i Stolen

for at hvile Hovedet mod en hæklet Antima-

kassar.

Et Vindue stod aabent ud mod den lille

Have, hvor de første gule og blaa Krokus

allerede var fremme , Mulden duftede og

emmede af Vaar, og Bastsvøbet var taget

af de højtstammede Rosentræer.

Den sortklædte Dame lukkede Øjnene.

Hun havde svært ved at samle Tankerne

i Dag!

Hun plejede ellers altid at kunne skrive sig

op, men nu havde hun siden Klokken otte i

Morges allerede skrevet tredive Sider paa

Romanen, uden at Inspirationen, som sæd-

vanligt plejede at indfinde sig under Arbejdet,

vilde komme. Hun følte derfor selv, at Ka-

pitlerne tog sig en Smule matte ud, skønt de

var nedskrevne med anstrengt Flid og betyde-

lig Selvovervindelse.

Skulde hun mon ikke holde op en halv

Times Tid ?

Bogens Slutning havde hun jo i Hovedet,

saa det hele gav sig vel nok, naar hun først

fik summet sig lidt.

Nu sad hun og tænkte:

„Hvor kan det i Grunden være, at mine

Romaner aldrig vækker synderlig Opsigt?

Jeg skriver dog for de bedre Familier i

Danmark, der ønsker en god og sund Læs-

ning, der har en moralsk Tendens og et

højt sædeligt Sigte. Mine hadske Kritikere

fortæller mig enstemmigt, at jeg mangler

Talent. Som om Talent var det afgørende

for en Skribent; min Flid og mine rene

Hensigter er der ingen, der taler om! Jeg

skal leve af min Pen, det tænker man ikke

paa. Mine Romaner skal være paa tyve Ark,

hvis jeg skal eksistere og leve Aaret rundt

af mit Honorar, der, ved Gud, ikke er over-

vældende stort. Jeg indskrænker mig, og

indskrænker mig, det tænker Kritiken nok

aldrig paa. Jeg nægter mig Abonnementet

i det Kongelige og alle mulige andre smaa

Behageligheder. Mit Overstykke gaar jeg nu

med paa fjerde Aar. Tænker Pressen paa

det? Men jeg trøster mig med, at Talent

ikke er det afgørende for en Forfatterinde,,

der som jeg, kun skriver for at fyldest-

gøre min indre Stemmes strenge For-

dringer. Jeg skriver sandelig ikke for dem,

der bare skal jage Bøgerne igennem for at finde

de uanstændigste Passager. Jeg skriver, fordi

jeg maa og skal! Hver Morgen vinker Pa-

piret til mig og siger: „Juliane! Slip ikke

det tunge Kors Vorherre har lagt paa dine

Skuldre, hold ud og skriv, Kritikens Domme
vekommer ikke dig, skriv dine bestemte Sider

hver Dag, saa har du din Samvittighed fri,

og du kan glæde dig over din rene og ube-

smittede Selvagtelse. — — Ak, ja, blot ikke

dette Papir altid vinkede og vinkede, saa vilde

Livet føles adskilligt lettere. Jeg er i Grun-

den saa træt af litterær Produktion, at jeg af

hele mit Hjærte vilde ønske mig en Lotteri-

kollektion i Stedet. Gud give, jeg dog ogsaa

kunde vække Opsigt og komme i fjorten

Oplag, men paa en anstændig Maade, uden

at det gaar ud over mit gode Navn og

Rygte! "

Forfatterinden fik et bittert Træk omkring

den stramme Mund. Foraarssolen forgyldte

hendes store bekymrede Næse med en rund

238



To Eventyr

Plet, der langsomt bredte sig ud over hendes

smalle blodløse Kinder.

Paa Bordet foran hende laa det skæbnes-

vangre Papir og vinkede:

„Naa, tag dig dog sammen, Juliane, og

sid ikke der og vær luddoven! Klokken er

tolv, og du har endnu kun faaet skrevet

dine tredive Sider. Stram dig nu op og kil

paa, saa skal du se, saa gaar det nok!"

Forfatterinden sendte det hvide ubeskrevne

Papir et Blik, der ligefrem tryglede og tiggede

om Xaade, men Papiret var ubarmhjertigt,

det blev simpelthen ved med at vinke. Saa

tog Forfatterinden sig sammen med et Ryk

og greb Penneskaftet med en energisk Haand-

bevægelse.

I det samme for hun forfærdet i Vejret.

Hun skreg og tabte Penneskaftet.

Hun hvidnede og greb ud for sig med strit-

tende Fingre.

En lille sortsmusket Herre med høj Silke-

hat dukkede pludseligt og lydløst op uden-

for det aabne Vindue og kiggede nysgerrigt

grinende ind over Karmen.

Han nikkede uafbrudt og grinede, saa de

store hvide Tænder lyste i det sortladne An-

sigt, der ganske syntes overgroet med lange

stride Haarduske. Den høje Silkehat sad lidt

henne paa det ene Øre. Omkring Halsen

bar den forunderlige Mand et ildrødt Silke-

tørklæde, der var bundet sammen i en stor

Sløjfe helt oppe under det begsorte Skæg.

Han blev ved med at grine og nikke, mens

han uroligt firede sig frem og tilbage langs-

med \'indueskarmen. Undertiden hikkede

han og bevægede det venstre Øre, saa det

rullede sig sammen i en lille lodden Spiral,

der stak lige ud i Luften.

Forfatterinden satte sig i Lænestolen og

stivnede. Saa gik hun instinktmæssigt efter sit

Manuscript og stak det i en Fart til sig. Hun

knugede det ind imod sit flade Bryst og

spærrede de graa Øjne op paa vid Gab.

Saa hun Syner? Var det hendes Fantasi,

der tog Magten fra hende?

„Hvad vil De?" spurgte hun omsider med
mat Røst.

Den lille Mand stak sit grinende Hoved
ind mellem to mørkeblaa Hyazintglas og nik-

kede hæftigt.

„Pas dog paa mine Hyazinter", sagde For-

fatterinden, der nu saa smaat begyndte at

komme til sig selv igen.

Manden blev ved med at nikke og hikke

og snuse og grine og snøfte, tilsidst sagde

han:

„Goddag — goddag! lille Frøken. Man
slider i det ? Lad Dem endelig ikke forstyrre.

Dejligt Vejr i Dag."

„Ja, men du gode Gud", sagde Frøkenen,

„hvorledes kommer De her? Haveporten er

jo lukket? Hvis De vil tigge, maa De vir-

kelig gaa om til Køkkentrappen."

Manden blev ved med at nikke mellem

de to røde Hyazinter i de mørkeblaa Glas,

tilsidst faldt den høje Silkehat af hans kugle-

runde Hoved, og et mægtigt kruset, gni-

strende sort Haar flammede i Vejret i Krus

og Krøl, i en ligefrem fantastisk frodig Fylde.

„Hvad er det, De dér sidder og strikker paa?

spurgte han venligt.

„Jeg strikker ikke, jeg digter! Jeg er

Frøken Juliane Paaske."

„Deres Bøger dur ikke", sagde det sorte

Utyske og stak en lang sort Arm helt ind

over Karmen.

„Hvad gør De ikke! udbrød Frøkenen

indigneret, „vil De strahs tage Deres væmme-
lige Haand til Dem, ellers kalder jeg paa

Sophie."

„Dikkedik" sagde Utysket og kildede Frø-

kenen kælent under Hagen.

Hun hvinede og holdt Manuscriptet vær-

nende ud for sig.

»Væk med den talentløse litterære Strikke-

strømpe", sagde den Sorte og krammede

Papirerne, saa de fløj ud til alle Sider. Saa

karesserede han igen Damen med sine sorte

haarede Hænder, saa hun blev rød helt op

i Skilningen.
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„Skammer De Dem ikke, paatrængende øjensynligt, at Damen var noget vel graadig

Mandfolk« hviskede hun tonløst og strittede

imod af alle Kræfter, medens Kærtegnene

regnede ned over hendes stive Strikkepinde-

figur. Det var første Gang i hendes Liv, at

hun var Genstand for noget erotisk, og netop

saaledes havde hun nu aldrig tænkt sig det.

I hendes Romaner gik det ganske anderledes til.

Tilsidst tog hun den Sorte i Ørene og

ruskede ham kraftigt.

„Kan De lade mig være! Kan De! Ellers

skal jeg give Dem noget andet at tænke paa".

I det samme sad den Sorte oppe i Vidues-

karmen, midt imellem de røde og blaa Hya-

zinter. Han sad der og krøb samm.en, med

de smaa Ben inde under sig.

I Haanden holdt han en sort Pose, som

han iltert viftede frem og tilbage med.

„Vil De ha' min Pose?" spurgte han ven-

ligt, næsten indsmigrende.

„Pas dog paa mine Hyazinter!" sagde

Frøkenen næsten ærgerlig, „og gaa saa Deres

Vej. Hurtigt! Hvad har De der i Posen?".

„Idéer. Satans gode Idéer. Smaa haar-

rejsende Ord. Lange, dejlige Stinksætninger.

Paafund fra Samfundets erotiske Kloak.

Smaa skidne Tankeunger. Splitternøgne

Romansituationer, der siger Sparto. Uan-

stændige Idéer til anonyme Romaner. Littera-

turskandaler. Pikant Novellepulver. En ene-

ste af mine Satans gode Idéer er nok til, at

en Bog gør Sensation paa Bogmarkedet og

kommer i mindst ti Oplag."

„Lad mig se", sagde Frøkenen.

I det samme rakte den Sorte en over-

menneskelig lang Arm hen over Skrivebordet

og anbragte Posen paa Damens Skrivemappe.

Hun greb den med en Blanding af Afsky,

Nysgerrighed og Begærlighed.

Hele Posen var stuvende fuld at smaa sam-

menrullede Papirsstykker, der noget mindede

om Tombolanumre.

„Kun ét! Kun ét ad Gangen!" snerrede

Manden og viste Tænder, mens han ganske

stille gled ind over Karmen. Han syntes

af sig, saadan som hun gramsede og rodede

i hans dyrebare Skat.

Nu stod han midt i Stuen.

Frøkenen lukkede én af Papirsrullerne op

med rystende Hænder.

Hun læste — hun skreg.

Hun skreg endnu en Gang, saa læste hun

paany, med Øjnene langt ude af Hovedet.

Hun hvidnede, hun satte sig i Lænestolen

med et Bums og sank mat tilbage, mens

hun interesseret læste videre.

„Den er god — den er god", hviskede

den Sorte, og vendte det hvide ud af Øjnene,

„den er Satans god! Sæt den ind i deres

nye Bog, det sætter Smag paa Familiesuppen

i Danmark. Det er Maggikrydderier, der

kradser i Næserne."

Frøkenen lagde rystet den gode Idé til

Side og tog paany en lille PapirsruUe ud af

den skæbnesvangre Pose.

Da hun havde læst Indholdet, rejste Haar-

pilen sig i hendes Nakkeknude, den stod lige

Vejret og strittede af Rædsel og Indignation.

Hendes graa Øjne skinnede af Forfærdelse.

„Naa, hvad siger De — hvad siger De?"

spurgte den Sorte, der gled omkring i Stuen

med underlige katteagtige Bevægelser.

Forfatterinden rejste sig og rankede sig

stolt i \'ejret. Saa sagde hun med Vægt og

etisk Myndighed

:

„Det vil jeg sige Dem, hvem De saa end

er, at dette er noget af det sjofleste, jeg i

mine Levedage har læst, og det vil sige

meget! Mig fattes Ord til at udtrykke,

hvad jeg i dette Øjeblik tænker og føler.

Hvad jeg her har læst er noget af det urene-

ste, det grimmeste, det infameste, jeg nogen-

sinde i mine Dage har truffet paa. Sligt

kommer fra Afgrunden, og det vil jeg sige

Dem, min Kvindenatur føler sig d3^bt kræn-

ket, dybt saaret. Farvel?"

Saaleves talte hun, med en Højhed i Rø-

sten, der fik den Sorte til at krybe sammen

bag en Stoleryg.
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„Vil De ha' Posen?" spurgte han venligt

og kiggede forsigtigt frem mellem Tremmerne

i Stoleryggen.

„Aldrig — Aldrig!" sagde hun med Taa-

rer i Stemmen, „paa mit Køns Vegne, paa

Samfundets Vegne, paa den hæderlige og

renlige Litteraturs Vegne, siger jeg Dem rent

ud, at den Pose er afskyelig. Mine Bøger

har en sædelig Tendens. Maa jeg bede Dem

om straks at fjærne Dem med denne Pose,

hvis blotte Nærværelse forurener Luften i

min lille Stue".

„Godt", sagde Manden, „godt! De vil ali-

saa staa Deres egen Lykke i Vejen. Nu gaar jeg

hen til de andre Skrivedamer, dem forsyner jeg

altid med mine smaa lækre Idéer, saa Læsever-

denen faar Mavevrid og Mareridt af Rædsel og

Indignation. Og jeg har ogsaa pæne Forfattere,

der udelukkende lever af min Pose. Men

jeg syntes virkelig, at De nok kunde trænge

til lidt Krydderi, lille Frøken."

Damen begyndte nu at faa Anfægtelser.

„Naa saaledes," sagde hun stramt, ^saa

forstaar jeg, hvorfor disse Damers Bøger gaar

saa godt, naar De er Leverandør. Se, se!

Der har man altsaa Forklaringen."

Den Sorte nærmede sig stille med Posen.

„Vil De ha' den, eller vil De ikke ha'

den?"

„Tillader De maaske, at jeg betænker mig?"

sagde Frøkenen.

„Gudbevares", sagde Manden „men det

vil jeg sige Dem. Kast ikke Berømmelsen fra

Dem af sædelige Hensyn. De kan jo kalde

Deres næste Bog „Af Djævelens Dagbog",

og saa udgive den anonymt".

Frøkenen begyndte nu at overveje, saa

sagde hun:

„Saa skulde det da være til Skræk og

Advarsel, jeg vilde udgive en saadan Bog,

udelukkende for at aabne Publikums Øjne

for Tilværelsens dybeste og frygteligste Af-

grunde".

„Ja, saa siger vi det," sagde den Sorte

og tog et lille sidelæns Dansetrin, „saa siger

vi da det. De udgiver Bogen anonymt, og

ieg faar en Tredjedel af Honoraret."

Frøkenen kæmpede en haard Kamp med sig

selv, men saa tænkte hun, det er maaske Forsy-

net, der sender mig denne besynderlige Mand,

for at jeg ikke længere skal dysse Publikums

Samvittighed til Ro med blide Solskinsnoveller,

men skræmme det med haarrejsende Skil-

dringer af Livet, som det er, naar Synden

har faaet Bugt med enhver ædel Higen og

enhver højere Stræben. Jeg vil opofre mig

og beholde Posen. Jeg vil sammenstille en

lille anonym Bog af disse uhørte' og rædsel-

vækkende Idéer og Strøtanker, der utvivl-

somt maa vække en ganske mageløs Sen-

sation.

Efter at have tænkt saaledes, meddelte

hun den Sorte sine Tanker, og efter megen

Talen frem og tilbage, fik hun Lov til at

beholde Posen, indtil det første Udkast til

Bogen var kommet paa Papiret. — —
Efter en Maaneds Forløb var Manuskrip-

tet færdigt.

Bogen udkom anonym.

Den slog ned i Læseverdenen som et Lyn

fra Afgrunden.

Den Virkning den frembragte var uhørt og

mirakuløs.

Det ene Oplag afløste det andet i rask

Rækkefølge, nogle Læsere fik Stivkrampe af

Indignation, andre stormede omkring i Ga-

derne og raabte:

„Satan — Satan til Bog!"

Byen var skandaliseret og i højeste Grad

interesseret.

Saa kom den Sorte en Dag og fik baade

Posen og en Tredjedel af Honoraret, og Frø-

kenen takkede ham, fordi han saa uegen-

nyttigt havde hjulpet hende til en Position i

Litteraturen og til langt bedre Formuesvil-

kaar.

Men den Sorte saa uhyre gnaven og mod-

falden ud.

Tilsidst sagde han med en ligefrem

klynkende og pibende Stemme, der fik Frø-
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kenen til at føle en vis Medynk med Man-

den:

„De er en rar én," sagde han, „De har

brugt hele min Poses Indhold til én eneste

Bog! Det har jeg virkelig ikke bedt Dem

om ! Den Bog, De dér har lavet, er noget af

det strammeste, jeg i mine Dage har læst.

Jeg fik Kvalme, da jeg læste den. De har

brugt alle mine to hundrede SmaaruUer, og

nu staar jeg der! Kunde De ikke have været

lidt mindre graadig, min bedste Frøken?

Sagde jeg Dem ikke, at fem, højst // af

mine Idéer var nok til en Kæmpesucces. Men

De har forbrugt to hundrede, og skal jeg sige

Dem min ærlige Mening, min rare Dame,

saa finder jeg, at Deres Bog er modbydelig

og i høj Grad anstødelig.

Den har givet mig et saadant Choc i Ryg-

raden, at jeg muligvis aldrig forvinder det."

Xu blev Forfatterinden fornærmet:

„Det gør mig ondt, min gode Mand, at

Deres Pose nu er tom," sagde hun med en

Højhed og Værdighed, der imponerede, „men

hvis De ikke har noget imod det, vil jeg

gærne fylde den for Dem paany. Jeg har

netop her nogle nye Idéer, som jeg i Øje-

blikket ikke har synderlig Brug for. Til-

lader De, min Herre, at jeg skænker Dem

•disse hundrede smaa Papirsruller."

Den Sorte greb efter Rullerne med gridsk

Begærlighed.

Han aabnede én af dem, han læste, han

hvidnede, han skar Tænder af Overraskelse

og Henrykkelse.

„Tak," sagde han, „Deres Ideer er næsten

lige saa gode som mine. De har virkelig

Talent og Udviklingsmuligheder. De bliver

god, kan De tro I Godaften, lille Dame."

Saa gik han.

Da han var forsvundet, syntes Frøkenen,

at der lugtede saa underligt af Svovl i Stuen,

og hun gik hurtigt hen og lukkede et Par

Vinduer op ud imod den skumrende Have.

Idet hun vendte sig om, fo'r hun for-

færdet sammen.

Hen over det lyse Gulvtæppe var der en

lang Række brune, ligesom brændte Spor,

fra Skrivebordet over til Døren, og i det

sidste Fodspor laa der endnu en rød Gnist

og ulmede. Saa gik hun over og satte sin

Støvle ovenpaa Gnisten, og den sluktes som

en lille skinnende Svovlblomst.

Stuen stank af Svovl og brændte Haar, og

det var, som om den brankede Lugt stadig

tog til. Og nu var der igen en rød Gnist

paa Gulvtæppet

!

Frøkenen trampede omkring, og tilsidst tog

hun en Flaske KøUnervand og øste ud over

alle Møblerne. Nu var Luften temmelig ren.

Med en energisk Mine satte hun sig ved sit

Skrivebord og tog resolut fat paa den næste

anonyme Roman.

'S>@'S<S<=-

PAA JAGT EFTER POESIEN

Der herskede stor Glæde indenfor For-

fatterverdenen.

Byens rigeste Grosserer havde paa sin

Jubilæumsdag stiftet et Legat, der aarligt

skulde uddeles til den Digter, der paa den

mest poetiske Maade formaaede at skildre

„en skøn og ophøjet Genstand eller Person-

lighed".

Saaledes var Legatbestemmelsens korte og

fyndige Ordlyd.

Nu blev der en stor Hurlumhej paa Par-

nasset, da alle ønskede at vise sig saa

imødekommende som muligt overfor Gros-

sererens Ønsker.

Man lagde straks Hovederne i Blød for

at finde paa en eller anden skøn og ophøjet
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Genstand eller Personlighed, der ikke netop

var éns eget lille Jeg.

En af Digterne gik straks hjem og for-

dybede sig i Klassikerne.

Han var en flittig Mand, der forstod at

læse med Udbytte og gøre Udtog af det

læste. Med en Lorgnet helt ude paa den

spidse Næse borede han sig lynsnart gennem

hele den klassiske Litteratur, og jo mere han

borede, desto dybere naaede han ned gen-

nem de gamle Sandlag og Støvbunker. Nu

maatte han da snart være ved Kilderne, én

eller anden skjult Vandaare, der kunde bru-

ges til en lille ny poetisk Oase. Og han

borede og borede, men ikke saa meget som

en Draabe piblede frem i de klassiske Grus-

grave. Saa fik han tilsidst saa megen Med-

lidenhed med sig selv, at han besluttede at

skrive en Bog om sig selv. Han var jo nu

saa bedækket med ærværdigt Støv, at han

næsten tog sig ud som Klassiker. Han skrev

Bogen, ovenikøbet paa Vers, og blev det

ikke netop en Oase, saa blev det dog noget,

der lignede en Luftspejling over et Hav af

Sand. Det hele stod en Smule vel meget

paa Hovedet, men skønt og ophøjet var det

nu alligevel, thi Spejlingen var foretaget efter

de bedste Mønstre og berømteste Forbille-

der. — —
Saa var der en anden Digter, han sagde:

„Jeg maa rejse, jeg maa rejse! Hvis man

i vore Dage vil have fat i Poesien, maa man

langt væk."

Og saa styrtede han afsted paa tredje

Klasse til Genua, og gik som Dækspassager

ombord dér paa en Damper, der skulde til

Borneo.

„Borneo er noget, som de andre Idioter

derhjemme ikke saa let finder paa", sagde

han til sig selv og skød den tærnede Rejse-

kasket flot om i Nakken.

„Jeg skal gi' deres ormstukne Tænder

nogle urfriske Kokosnødder at knække, saa

det kommer til at knage i de morske Kæbe-

ben ! Jeg skal gi" dem frisk Djungelkrat
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lige i Synet og vise denne Grosserer skønne

og ophøjede Genstande fra den anden Ver-

den, saa han skal komme til at nyse rødt

af Forbløffelse."

Da han kom til Borneo, købte han sig en

Riffel og ti Indfødte, og saaledes udrustet

banede han sig straks Vej ind i det nær-

meste Djungelkrat.

Her traf han en Bavian.

Den skrev han en Bog om, som han

sendte Grossereren med en naadig og yderst

nedladende Skrivelse.

Men saa var der en tredje Digter, der

pludseligt fik en sublim Idé.

„Jeg vil rejse Jorden rundt," sagde han

til sig selv, „min Kollega tror, naiv som

han er, at Poesien bor paa Borneo. Saadan

noget kunde aldrig falde mig ind. En Rejse

omkring hele Jorden, det er Poesi, moderne,

tidssvarende Poesi ! Jeg bliver desuden selv

en skøn og ophøjet Genstand for mine Lands-

mænds Beundring, og min Bog skal kun

handle om mig selv og mine ny og over-

raskende Indtryk af den hele Jordklode.

Videre kan et Menneske ikke drive det."

Saa fo'r han Jorden rundt uden at se

hverken det ene eller det andet for bare Jav

og hæsblæsende Hastværk.

Han var søsyg over det store og stille

Ocean og fik Jærnbanechoc i Sibirien, men

Jorden rundt kom han, og Bogen blev sendt

til Grossereren.

Saa var der en fjerde Poet, han var og-

saa Kritiker, han tog Talentløshedens store

hankeløse Familietepotte og hældte en stor

Sjat Vand paa de gamle udblødte Blade.

Saa skrev han en Bog om sin egen Familie,

og Bogen havde alle de Fejl og Skavanker,

som han ellers til daglig revsede og haanede

hos de andre Poeter.

„Naar det er mig, der begaar Fadæserne,

saa er det en anden Sag," sagde han til sig

selv, og desuden skriver jeg kun for én.

Grossereren, og jeg er overbevist om, at han

giver mig Legatet fremfor nogen af de andre".
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Men saa var der en femte Digter.

Han var baade syg og fattig.

Han kunde hverken købe Klassikere eller

rejse til Borneo for at sé paa Bavianer, han

kunde heller ikke rejse Jorden rundt eller

lave tynd Familiethe paa den gamle Potte

uden Hank.

Han gik derfor udenfor den store larmende

By og satte sig paa en Grøftekant, der blaa-

nede af fine, nikkende Blaaklokker. Dér

satte han sig midt imellem alle de blaa

Blomster og saa' ud over de grønne Marker,

de fjærne Skove og de gamle Piletræer langs

med den hundredaarige Kongevej.

Over hans Hoved var Himlen blaa og

uden Skyer, men inde over Byen laa Skor-

stensrøgen sort og uigennemtrængelig som

en Kappe af Mulm.

Dette Mulm var hans Ungdoms Himmel.

Han bøjede Hovedet og følte sig ganske

lille og ganske modløs, og han ønskede sig

ogsaa Døden.

Men saa kom han, ligesom i Tanker, til

at plukke én af de blaa Klokkeblomster, og

hans Hjærte følte sig paa én Gang forunder-

lig lettet og befriet, og det var, som om en

Stemme hviskede til ham

:

„Sørg ikke. Tab ikke Modet. Du er jo

af dem, der ikke behøver at rejse efter Poe-

sien. Vær dog ikke ked over, at du ikke

kommer til Borneo og Jorden rundt. Det

véd du da, at Poesien er dér, hvor det Hjærte,

fuldt og helt og barnligt, kan henrykkes over

den mindste Blomst paa den fattigste Grøfte-

kant. Poesien er i dit eget Hjærte, i Sjæ-

lens Inderste, dér hvor Aanden lyser, i hvis

Dyb der er en Gnist fra Gud. Skriv ud af

dit eget Hjærtes Dyb, saa er Gud med dig,

og du vil opnaa, hvad du skal opnaa, selv

om du ikke faar Grossererens Penge."

Saa tog den unge Mand sig sammen og

gik tankefuld hjem.

Og han skrev et Digt, om hvad den blaa

Blomst havde fortalt hans eget Hjærte, og

det sendte han til Grossereren.

Men saa var der en sjette Digter.

Han sagde til sig selv:

„Det er en fæl Opgave, den forbandede

Grosserer dér har stillet mig. Hvordan i Al-

verden skal jeg fange an ? — — „en skøn

og ophøjet Genstand eller Personlighed" —
— Xu véd jeg, hvad jeg vil I Jeg vil skrive

en Bog om selve Grossereren, og det skal

blive en Bog, der skal gøre sig!"

Saa gik han hjem og skrev en Bog om

Grossereren.

Den var paa fem hundrede Sider, med

Illustrationer.

Saa fik han Legatet, og glad var han!

244



De indiske Fyrsters Befordring.

KEJSEREN AF INDIEN

Af Dr. phil. R. Besthorn.

DA Kong Edward VII's Tronarving,

Prins George var vendt hjem fra sin

store Rundrejse til de engelske Kolonier,

holdt han den 5. December 1901 i Guild-

hall en Tale, hvori han formanede Eng-

land til „at vaagne op" for at hævde sin

gamle dominerende Handelsstilling i Ko-

lonierne. Med engelsk Sømandsstolthed

fremhævede Pnnsen, at han og hans Ge-

malinde havde rejst 45,000 engelske Mil,

deraf 33,000 til Søs, og kun en eneste

Gang, i Port Said, havde betraadt et

Land , hvor ikke „The Union Jack"

vaiede. Da Prins George af Wales var

vendt tilbage fra sin syv Maaneders

Rejse til Indien, holdt han den 17. Maj

1906 i det samme Guildhall en Tale,

hvori han med Begejstring skildrede det

dybe Indtryk, som han havde faaet af det

britiske Kejserrige, med dets vidunder-

lige Blanding af Racer og Religioner.

„Vi taler" — sagde Prinsen af Wales —
„om at gaa til Indien; de fleste af os

gør sig maaske ikke klart, at det er et

Kontinent saa stort som Europa, Rus-

land fraregnet, med en Befolkning paa

300 Millioner af forskellige Racer, med
forskellige Sprog, Troesbekendelser og

mange forskellige Grader af Civilisation".

Da Kong Edward VII's Søn besteg

Tronen, betragtede man disse Taler som
Programtaler, som et Varsel om, at den

storpolitiske Entente-Konges Efterfølger

vilde lægge Hovedvægten paa sin Stil-

ling som det engelske Verdensriges Her-

sker, og man tog ikke fejl. Da George

blev kronet i Westminster Abbediet,

havde han allerede lagt Planen til at lade

sig hylde i de engelske Kolonier, og de

af Guld og Diamanter straalende store

indiske Fyrster, der var i The King

Emperofs glimrende Følge, vidste, at de

fleste i deres Hjemland vilde faa Lejlig-

hed til at hylde The Kaisar- i-Hind, In-

diens Kejser.

Den 12. December kom den store Dag,

da disse Forventninger gik i Opfyldelse

ved The Coronation-Durbar i Delhi.

De engelske Erobrere havde opslaaet

deres Residens i Kalkutta, og Hoved-
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staden i det engelsk-indiske Kæmperige

har udviklet sig til en udpræget euro-

pæisk Millionby. Men Delhi — en P'or-

drejelse af Dihli — er Indiens historiske

Hovedstad. Delhi fejres i Hinduernes

Sagn og i selve Mahabharata; Delhi

var Hovedstaden i Stormogulens Kejser-

rige. Den Gang var Delhi en Millionb}^;

nu vidner kun arkitektoniske Storværker

og Mesterværker, først og fremmest den

store Moske, og vældige Ruinmarker

om Byens Glansperioder, og Delhi er

svundet ind til en By paa 200,000 Ind-

byggere. Men Indiens Hovedstad er Delhi

endnu baade for de 210 Millioner Hin-

duer og først og fremmest tor de 62 Mil-

lioner indiske Muhammedanere, og endnu

lever i hele Indien det gamle Ord : „Den,

der har Delhi (o: „Tærskelen" til Indien)

har ogsaa Indien".

Den engelske Regering havde da og-

saa anerkendt Delhis historisk-politiske

Betydning. Da Dronning Victoria lod

sig proklamere som Indiens Kejser-

inde, skete dette paa den store Durbar,

der blev afholdt ikke i Kalkutta, men

i Delhi, og Edward VII blev ligeledes

udraabt til Kejser i Delhi. Edward

havde som Prins af Wales besøgt In-

dien, men hidtil havde ingen engelsk

Hersker personlig ladet sig hylde i det

Rige, om hvilket dog egenlig hele

den engelske Politik drejer sig, og om
hvilket Balfour har sagt: „I Indien ligger

Spørgsmaalet om det engelske Riges

Forsvar!

"

George V besluttede at lade sig og sin

Gemalinde personlig hylde — kronede

var de blevet ogsaa som Kejser og

Kejserinde i Westminster Abbediet — i

Delhi. Det var paa Forhaand givet, at

Kronings-Durbaren i Indiens gamle Ho-

vedstad vilde hlive en Mærkedag af høj

Rang for det engelsk-indiske Rige. Da-

gen fik en ganske uventet Betydning.

Man talte ganske vist i Indien og i Eng-

land om „en stor Overraskelse" ; men kun

nogle faa Indviede anede, hvori den store

Overraskelse bestod.

Den 11. November Kl. 10^^ For-

middag forlod Kong George og Dron-

ning Mary London for at tiltræde Rejsen

til deres indiske Kejserdømme. Lon-

donsk Taage laa over den engelske Ho-

vedstad, og da The King-Emperor og

The Queen-Empress Kl. 2V3 Eftm. i

Portsmouth gik om Bord i „Medina",

hvis Navns profetiske Betydning Verden

ikke anede, meldtes det, at den spanske

Sø var i Oprør. Vejret svarede til de

bange Anelser, hvormed mange Eng-

lændere imødesaa Herskerparrets Rejse

gennem Farvande, hvor den af Italie-

nerne antændte Krigsfakke' havde slukket

de vejledende Fyr, til et Land, hvor en

tøjlesløs Presse og nationalt Had havde

forvirret saa mange Hjerner og væbnet

saa mange Anarkisthænder.

Indien indtager ikke blot ved sin væl-

dige Udstrækning og sin talrige Befolk-

ning en Særstilling i det britiske Ver-

densrige. Det engelsk-indiske Rige er

ikke som Canada og Australien et engelsk

Kolonirige; det er et Lydrige, hv'ori Eng-

lænderne kun spiller Herskerrollen, og

den forholdsvis lille Skare engelske civile

og militære Embedsmænd, der har den

Opgave at sikre „det engelske Riges

Perle" mod indre og ydre Farer, er ved

dybe Kløfter skilt fra de indfødte Masser,

ganske særligt fra de 210 Millioner Hin-

duer.

Den tyske Kronprins roste nylig, under

sit saa mærkeligt og saa brat afsluttede

Besøg i Indien, til mange Tyskeres For-

argelse, de engelsk-indiske Embedsmænds
Optræden, og han havde Ret. Men lige

saa behagelige de engelsk-indiske Em-
bedsmænd og Købmænd er i deres sel-

skabelige Optræden overfor Europæerne,
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lige saa koldt afvisende stiller de sig

overfor selv de i social Henseende bedst

stillede og de mest dannede Hinduer og

mod den fra hinduiske Mødre stammende

„Halfcaste". Denne Kløft skiller endog

den indvandrede Englænder — „Home-

made"-Englænderen — der kun bliver

i Indien, til han har tjent sig en tilstræk-

kelig Formue, fra den i Indien fødte,

opvoxede og opdragne Englænder, og

lige som den ægte Englænder strax ved

første Øjekast kender selv den mest

europæiske, den hvideste og blondeste

„Halfcaste", saaledes forraader „The

Countrybred" sig strax for det ægte en-

gelske øre ved sin „Jeejee- accent".

Det store Oprør i 1857 viste, hvor

forhadte de engelske Herskere var i In-

dien, og dette Forhold har, hvad Hin-

duerne angaar, ikke forandret sig meget

siden Havelocks vidunderlige Tog til

Lucknow. Den engelske Magt over Indien

er ganske vist blevet stærkere befæstet

ved Lord Kitcheners vel gennemtænkte

og vel gennemførte Hærreorganisation

og ved det glimrende strategiske Jærn-

banenet; til Gengæld har Hinduernes

Racestolthed udviklet sig i en for Eng-

lænderne saare betænkelig Grad.

Den indiske Vicekonge udsendte den

14. Marts 1910 en fortrolig Skrivelse -

den blev senere offentliggjort ved en In-

diskretion — hvori han hævdede, at de

antiengelske Strømninger i Indien, med
faa Undtagelser, kun gjorde sig gældende

indenfor den dannede Mellemklasse og

var af sentimental Natur, og Vicekongen

opfordrede indtrængende de engelske Em-
bedsmænd til at optræde høfligt overfor

de dannede Hinduer.

Den Opfattelse, som blev gjort gæl-

dende i den engelsk-indiske Regerings

Rundskrivelse, var ikke urigtig. Den anti-

engelske Bevægelse er ganske rigtigt ud-

gaaet fra den hinduiske Mellemklasse,

fra de hinduiske Studerendes Kredse;

men Udtrykket „sentimental" er meget

for svagt, og Bevægelsen gaar med den

voxende Læsefærdighed dybere og dy-

bere og udbredes ved en Presse, der i

Hensynsløshed overbyder al europæisk-

amerikansk Konkurrence.

Da hinduiske Studerende første Gang

viste sig ved engelske Læreanstalter og

Universiteter, vakte de Forbauselse ved

deres næsten fabelagtige Lærenemhed,

og mange af dem tog deres Examiner

med Udmærkelse. Men naar de saa

søgte at benytte deres Examiner. stødte

de overalt paa sociale og bureaukratiske

Skranker, paa Løsenet „Indien for Eng-

lænderne", og selv de fineste Examens-

karakterer skaffede i det højeste deres

hinduiske Besidder et lille tarveligt Skri-

verembede. Følgen heraf var Dannelsen

af et hinduisk literærf Proletariat, der

kastede sig over Journalistiken med dyb

Skuffelse og vildt Had mod England og

Englænderne og under Løsenet: „Indien

for Indierne" drev „Swaradsh"- Agita-

tionen for Indiens Uathængighed eller dog

for indisk Koloni-Autonomi.

Et Par Prøver af denne hinduiske Op-

rørs-Journalistik, der ofte antager en rent

anarkistisk Karakter.

»Hind Sicaradsliia" : Englænderne?

Hvad er Englænderne? Dette Lands nu-

værende Beherskere! Hvorledes er dog

de blevet vore Herrer? Ved at kaste

Slyngen om vor Hals, ved at faa os til

at glemme vor gamle Kultur. Indiere,

Efterkommere af en Helteslægt! Hvorfor

frygter I Englænderne? De er ingen Gu-

der, men Mennesker ligesom I selv, eller

rettere Afskum, der har røvet Eders

Skønhed. Rejs Kamp-Banneret, raab

:

Sejr for vor Moder! Red Sandheden til

Indiens Frelse!"

„Jitgantar"' (Den nye Æra): „Naar hele

Nationen er bestemt paa at afryste Aaget
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og tilkæmpe sig Uafiiængigheden, hvis

Ret er da i Guds og Retfærdighedens

øjne størst, Indierens eller Englænderens?

Gid Sandheden maa sejre."

„Dæmoner" er disse Blades Yndlings-

betegnelse for Englænderne.

„Hvilke Synder" — hedder det i et

hinduisk Digt — „skyldes det, Moder

Durga, at dine Sønner er saa modløse?

Dæmonernes Magt voxer, de sejrer atter

og atter over Guddommen. Vaagn op,

Moder, og søndertræd Dæmonerne. Ud-

gyd en Strøm af Blod, hvori Dæmoner-

nes Hjerter drukner."

Den mest fremtrædende Agitator var

den intelligente, veltalende og ærgerrige

Tillak, der i Aaret 1880 stiftede Bladet

„Kesari" („Løven"), som i Løbet af faa

Aar naaede et Oplag paa 14,000 Exem-

plarer. Han blev tilsidst dømt til sex

Aars Fængsel, men andre traadte i hans

Sted. Det anarkistiske Ugeskrift „Socio-

logue hindou", der udgives i Paris af en

rig Hindu, Shyamaji Krishnavarma, og

som aabent tager Ordet for anarkistiske

Forbrydelser som politisk Vaaben, ud-

bredes i mange Exemplarer i Indien.

En Række anarkistiske Forbrydelser

vidnede højt om „Swaradsh"-Agitatio-

nens Betydning, og særlig i Bengalen

herskede der en Usikkerhed, som bibragte

den indfødte Befolkning Troen paa, at

dens Herrer, Englænderne, ikke mere

formaaede at hævde Magten. Bevægelsen

fremmedes ved Japanernes Sejre, der

viste, at en asiatisk Magt kunde optage

Kampen med en europæisk Stormagt, og

de engelske Bekymringer for Tysklands

voxende Sømagt øvede ogsaa i Indien

en for Englænderne uheldig Indflydelse.

Den konservative Vicekonge, Lord

Curzon, havde søgt at bekæmpe Oprørs-

Bevægelsen ved — i 1902 — at dele

Bengalen i to Provinser; men denne For-

holdsregel havde kun fornærmet Muham-

medanerne, uden at standse Hindu-Bevæ-

gelsen. Curzons liberale Efterfølger, Lord

Minto, søgte, i god Forstaaelse med Mi-

nisteren for Indien, Morley, at bekæmpe
Bevægelsen ved liberale Reformer, og

Minto offentliggjorde den 15. November

1909 et Reform-Dekret, der fyldte ikke

mindre end 450 trykte Sider, og hvorved

han indførte raadgivende, valgte Forsam-

linger. Denne Reform tilfredsstillede

ingenlunde Hinduerne; paa den indiske

nationale Kongres, der aabnedes i Lahore

den 27. December 1909, rettede selve

Føreren for det maadeholdne Parti,

Madan Mohan Malavija et skarpt Angreb

mod Mintos Reform-Dekret. Før Lord

Minto forlod Indien, holdt han ved en

Afskeds-Banket, som blev givet til Ære
for ham i Simla den 14. Oktober 1910,

en Tale, hvori han forsvarede sin Re-

formakt og hævdede, at den var det

bedste Middel til at bekæmpe Anarkiet;

men han maatte selv indrømme, at In-

dien var vaagnet. En Række anar-

kistiske Attentater, der forefaldt i Aarene

1909 og 1910 og Opdagelsen af en

vidt udbredt politisk Sammensværgelse

viste, hvor betænkelig denne Opvaagnen

var for Englænderne. Lord Minto havde

da ogsaa selv maattet søge at bekæmpe

Bevægelsen ved en Presselov, der skulde

sætte de lokale Autoriterer i Stand til,

uden Retsforfølgning, at standse alle

„skadelige" Blade.

Om de engelske Embedsmænd efter

Rundskrivelsen af 14. Marts 1910 er

blevet høfligere end før mod de dannede

Hinduer, er vistnok meget tvivlsomt. Det

er sikkert, at hverken Mintos Reformakt

eller hans Presselov har øvet nogen

væsentlig Ind%delse. Det engelske Herre-

dømme i Indien hviler nu som før paa

Bajonetterne, paa den fortræffelige en-

gelsk-indiske Hær, der ved Lord Kit-

cheners kloge Omsorg er sat i Stand til
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at forsyne sig med alt i selv^e Landet —
ogsaa med Feltkanoner og Geværer;

Vaabenfabriken i Ishapore vil kunne

levere 30,000 Geværer om Aaret.

Hinduerne ligner ingenlunde de Helte,

som de drømmer om i deres Mahabha-

rata- Fantasier. De 62 Millioner Mu-

hammedanere vil vistnok, naar ikke deres

religiøse og panislamitiske Følelser kræn-

kes for stærkt ved den engelske Middel-

havspolitik, forblive tro mod The Kaisar-

i-Hind. De indiske Fyrster, der allerede

paa Grund af deres store Antal vanske-

ligt vil kunne blive enige om en fælles

Aktion, føler sig næppe mere fristede til

at prøve Vaabenlykken. De veed kun

altfor vel, at en Oprørsbevægelse i In-

dien strax vilde faa en revolutionær,

endog anarkistisk Karakter, og at den

først og fremmest vilde vende sig mod
dem selv ; de foretrækker deres be-

hagelige rolige Tilværelse ved deres glim-

rende Hoffer, der nylig aftvang selve

Kejser Wilhelms Tronarving saa stærk

Beundring, deres Gaiatropper med for-

gyldte Kanoner for de frygtelige Kampe
og Blodbad, som vilde blive Følgen af

et Oprør mod The King-Emperor.

Det engelske Herredømme i Indien er

langt stærkere befæstet, end man skulde

tro, naar man læser visse tyske Organers

Skildringer; men den engelsk-indiske Re-

gering handler kun klogt, naar den yder-

ligere søger at befæste sit Herredømme

ved at handle etter den gamle romerske

Statsgrundsætning: „Del og hersk!"

Denne Opgave lettes England ved den in-

dre Splid, der hersker mellem de dravidiske

og de ariske Racer, mellem de mode-

rate og de anarkistiske hinduiske Agi-

tatorer, og først og fremmest ved Mod-

sætningen mellem Hinduerne og Mekka-

Profetens Tilhængere. De engelske Stats-

mænd synes særlig at have til Formaal

at sikre sig Muhammedanernes Støtte, og

med god Grund. Kongen af England

og Kejseren af Indien er den muhamme-
danske Verdens mægtigste Hersker; han

hersker i Kairo, i Aden og i Delhi, og

The Kaisar-i-Hind hersker alene i Indien

over næsten tre Gange saa mange Mu-

hammedanere, som der findes i Stambul-

Khalifens Rige.

Det S3mes da ogsaa at være denne

Betragtning, der ligger til Grund for den

storslaaede Plan, som den indiske Vice-

konge, Lord Hardinge af Penshurst, har

udarbejdet, og som han forelagde den

engelske Regering i en Skrivelse al 25.

August 1911. Den store Plan gik i

Korthed ud paa at ophæve Provinsen

Bengalens Deling, gøre Bengalen til en

særlig Provins og forlægge Regeringens

Seede fra Kalhilta til Delhi.

Ved den første Forholdsregel vilde Lord

Hardinge yde Hinduerne en Oprejsning.

Ved at gøre Delhi til det engelsk-indiske

Riges Hovedstad vilde han yde en Hyl-

dest til Indiernes legendarisk-historiske

Følelser. Men først og fremmest vilde han

vinde Muhammedanerne ved at gengive

Stormogulens Hovedstad dens gamle Stil-

ling som Indiens Hovedstad.

Lord Hardinges Forslag har tydeligt

nok vakt mange Betænkeligheder hos

den engelske Regering. Det er saadan

sin egen Sag at skifte Hovedstad, og

store engelske økonomiske og kommer-

cielle Interesser er knyttede til Kalkutta,

der desuden kan beherskes af de engel-

ske Skibskanoner. Aien Lord Hardinge

kunde støtte sin store Plan ikke blot

med historiske og politiske Grunde, men

ogsaa med strategiske Grunde. Kalkutta

ligger i en Udkant af Riget ; Delhi ligger

midt i Indien, og det kan hav^e stor Be-

tj'^dning, at Delhi ligger forholdsvis nær

ved den strategisk vigtige Nordvestgrænse.

I ethvert Tilfælde har Hardinges store

Plan aabenbart vundet Kejser George's
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fulde Sympathi. Den 1 . November afsendte

Statssekretæren for Indien, the Marquess

of Creiue, sit Svar. Lord Crewe drøftede

indgaaende Lord Hardinges Forslag og

erklærede, at han godkendte Forslaget

og, lige som Vicekongen, mente, at den

nye Ordning vel fortjente den Ære, at

blive forkyndt af Monarken selv. Lord

Crewe meddelte sluttelig Lord Hardinge,

at Hs. kejserlige iMajestæt vilde behage

ved Durbaren i Delhi den 12. December

at erklære, at Delhi skulde være Indiens

Hovedstad, og at der vilde blive udnævnt

en Guvernør over Bengalen.

Disse Dokumenter blev først offentlig-

gjorte den 13. December, og den store

Hemmelighed blev mesterligt bevaret.

Den 7. December holdt Kejseren og

Kejserinden af Indien deres Indtog i Delhi.

De havde havt en lykkelig Rejse, og Solen

skinnede i fuld indisk Pragt over Delhi-

Sletten, da Kejserparret med sit glim-

rende Følge mellem uendelige Rækker af

Soldater og Tilskuere drog ind i Indiens

gamle og vordende Hovedstad i Spidsen

for et prægtigt Følge. Kun Nizamen af

Hyderabad optraadte i sort Kjole og gul

Turban uden et eneste Smykke; til Gen-

gæld var Radjaen af Bhawalpur lige ved

at segne under Vægten af Silke, Perler

og Diamanter.

I Delhi selv havde man ikke kunnet

skaffe Plads til de mange, der strøm-

mede til for at overvære det enestaaende

Skuespil. Hotelværterne lod sig hvert

Værelse betale med svimlende Priser, og

Fyrsterne bød store Summer for at sikre

sig blot et lille Hus; men Fyrsternes

Følge og selv de fleste af Fyrsterne

maatte bo i den uhyre Teltby, som var

rejst paa Delhi-Sletten udenom det væl-

dige Amfitheater, hvor Kronings-Prokla-

mationen fandt Sted den 12. December.

Enhver Plads paa det uhyre Rum, der

indrammedes af en Hær paa 70,000 Mand,

var optaget, da den af et glimrende Følge

og prægtigt Kavalleri eskorterede kejser-

lige Ekvipage under Mængdens Jubel

kørte op foran den Majestæterne forbe-

holdte Plads. Lord Hardinge modtog

Kejseren og Kejserinden, der med Krone

og i Kroningskaaber steg ud af Vognen,

og førte demi til Tronstolene. Da Maje-

stæterne havde taget Plads, saa man en

enlig Skikkelse bevæge sig hen mod den

kejserlige Dais; det var Overceremoni-

mesteren, Sir Henry McMahon. Med et

dybt Buk bad han om Tilladelse ti! at

aabne Durbaren. Heroldernes Trompeter

skingrede. Trommehvirvlerne lød hen over

Sletten, Kejserparret rejste sig, hele For-

samlingen fulgte dets Exempel. Kejseren,

der var meget bleg, men hurtigt blev

Herre over sin Bevægelse, holdt med
klar, kraftig Røst sin „Speech", der ikke

frembød noget mærkeligt. Efter Talen

blev Kejserparret staaende et helt Minut

og skuede ubevægelige ud over den

vældige Forsamling. Derefter fulgte en

glimrende Hyldest; Kejserparret begav sig

i højtidelig Procession til den egenlige

Trone, hv^orefter Kejser-Proklamationen

fandt Sted. Lord Hardinge oplæste det

kejserlige Budskab, der bebudede Naa-

desbevisninger, ny Ordning af Ordens-

uddelingen osv. Kejserparret begav sig

tilbage til sin forrige Plads. Programmet

var udtømt; alle, med Undtagelse af en

halv Snes Personer, troede, at Ceremo-

nien var endt. Til almindelig Forbav-

selse tog Kongen atter Ordet, og nu for-

kyndte han det egenlige Budskab, det

store Budskab, det overraskende Bud-

skab: Delhis Ophøjelse til Indiens Hoved-

stad og Oprettelsen af Provinsen Ben-

galen.

Dette Budskab vakte uhyre Opsigt

ogsaa i England. Man føler sig i Eng-

land aabenbart stærkt berørt af den

Kendsgerning, at Kongen, uden at nogen
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udenfor Regeringens snævreste Kreds

havde anet det, har truffet en Forholds-

regel, der kan faa saa indgribende Be-

tydning for hele Riget, og Delhis Op-

højelse til Indiens Hovedstad har fremkaldt

mange Betænkeligheder, der strax blev

antydede af Oppositionens Førere i Un-

derhuset og i Overhuset, af Bonar Law
og Lord Lansdowne. Men Kongen har

sagt det, og det Ord kan ikke tages til-

bage, som Lord Lansdowne sagde.

Tiden maa vise, om Lord Hardinge og

Kong George har havt det rette politiske

Blik, om den indiske Hovedstads P'or-

læggelse fra Kalkutta til Delhi er et

genialt Fejlgreb eller et klogt beregnet

-Kejseren af Indien

praktisk politisk Skridt, I ethvert Til-

fælde kan de engelske Pessimister trøste

sig med, at det engelsk-indiske Kejser-

dømmes Skæbne næppe i en overskuelig

Fremtid vil blive afgjort i Indien, at

„The King" vil vedblive at være „The

Emperor", „the Kaisar-i-Hind" saa længe,

som Britannia hersker over Havene. Men
det Spørgsmaal afgøres hverken i Kal-

kutta eller i Delhi, men i Vesterhavet,

og hvilken glad Magtfølelse der end har

behersket George V, da han fra sin

asiatiske Kejsertrone skuede ud o\'er

Delhis historiske, festsmykkede Slette,

maa Indiens Kejser nødvendigvis i Eu-

ropa fortsætte sin F'aders kloge Entente-

Politik.
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JAC.AHRENBERG: ERINDRINGER OM PIETRO KROHN ^)

Med Forfatterens Tilladelse oversat af Carl Behrens.

om Katedralen i Orvieto, knyttede

Haanden mod den vidunderlige Kirke:

„De er vor Forbandelse, disse tomme

Pragtbygninger. Hvis De vidste, hvor

stærkt de tynger paa vort Budget,

og springer der saa meget som en

Splint af deres Mosaik, saa raaber

de engelske og franske Millionærer

op om Raahed og Barbari. Vore

Fædres ødsle Pragt er en Byrde for

Børnebørnene — ; Veje, Skoler, Ka-

serner, alt maa forfalde paa Grund af

disse svundne Tiders Luxus. Skyg-

gen af vor tidligere Storhed kvæler

os, den tillader os ikke at dø, og vi

formaar ikke at leve. Kongehuset har

240 Palazzo'er, som alle burde be-

vares. Intet binder mig og tusender

blandt vore bedste Officerer saa varmt

til Savoyens ældgamle Kongehus, som

dets Medlemmers Foragt for Pragt og

Kunst og alt dette her, som „gli

inglesi" kommer hid for at se. De

arbejder paa Forbedring af Jordbruget,

Handelen, Hygiejnen, Søfarten. Ecco

uomini! Det er, hvad Italien trænger

til, og ikke endnu flere Mosaiker og

Kunstværker".

Sent paa Aftenen kom vi til Rom. Jeg

tog ind hos Krohn, men allerede den føl-

gende Dag fik jeg gennem Krohns og Rune-

bergs venlige Bestræbelser en Lejlighed hos

en Postembedsmands Familie, ovenover et

hyggeligt Trattoria. Dér præsenterede Krohn

mig om Aftenen for en af sin Tids mest be-

kendte danske Kunstnere V. Rosenstand.

Denne havde ligesom Krohn selv været Offi-

cer. I mine Øjne en Fortjeneste, i Særdeles-

hed hvis Officererne, som det var Tilfældet

med dem begge, har deltaget i en virkelig

Krig.

Pietro Krohn. Efter Maleri af P. S. Krøyer.

DA Krohn og jeg havde taget Afsked

med Vennen Lange, drog vi igen helt

forknytte syd paa, samme Vej vi var komne.

Vi blev en Dag i Orvieto (urbs vetus), en

af de ældste Etruskerbyer, beundrende dens

vanvittigt pragtfulde Katedral — det maa

koste den italienske Stat noget at holde den

i Stand — og fortsatte derpaa Rejsen til

Rom. Paa Vejen gjorde vi Bekendtskab

med en italiensk Officer, som, da vi talte

') Efterfølgende Erindringer danner et Afsnit

af Jac. Ahrenberg: Månniskor som jag kiinni,

femte Delen, (Helsingfors 1910).
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Jac. Ahrenberg: Erindringer om Pietro Krohn

Rosenstand var en af de første danske

Kunstnere, som søgte til Paris, hvor han

blev Elev af Bonnat og i teknisk Henseende

brød med den dansk-danske Kunst, noget

som, efter hvad han og Krohn paastod, se-

nere blev lagt ham til Last i Hjemlandet.

Den danske Kunst var altid mere end nogen

af de andre nordiske Landes Atelierkunst,

d. v. s. den elskede arrangerede Belysninger,

mere eller mindre luftløst, stærkt modellerede

Figurer, saa at en omhyggelig Tegning og

Modellering kom til deres Ret. Dertil maa

saa yderligere føjes en sirlig, nitid og nøj-

agtig Penselføring. I Stockholm kaldte vi

denne Kunstart: „Dansk Slikkeri". I sit

Indhold var den Tids dansk Kunst episk

bred, fortællende, den søgte en æsthetiserende

Virkning, byggede paa Basis af en skøn-

hedsdyrkende Teori. Hvert Frafald fra denne

Lære, hvert Kætteri blev strængt bedømt i

Fædrelandet. Odium teologicum er intet

imod det Odium, Kunstnere indbyrdes kan

lægge for Dagen, naar det gælder nye Idéer,

Metoder og Læresætninger i Kunsten. Jeg

minder om Krigen om Krøyers „Italienske

Hattemagere". Kunstnere er ufordragelige,

det er en gammel Sandhed.

Rosenstand og Krohn havde, da jeg lærte

dem at kende, maaske løsnet - - i det mind-

ste i Teorien — de haarde Lænker, de havde

ikke vist sig helt nationale. Det saa virke-

ligt ud til, at Talen om deres E.xkommuni-

kation havde været i det mindste delvis rig-

tig. Dette gjaldt i mindre Grad Rosenstand,

fordi han udførte dygtige Malerier, men mere

Krohn, som malede lidet, men teoretiserede

des mere i Kunsten. Krohn omgikkes den

danske Koloni meget lidt. Man viste ham

megen Kulde indenfor den; særlig gjorde

C. F. Aagaard dette, saa at Krohn ansaa

det for bedst ikke at fejre sin Juleaften i

den skandinaviske Koloni. V^ed Festen hold-

tes der Taler af og for baade den ene og

den anden, af hvilken Grund ogsaa jeg vilde

bede om Ordet for at foreslaa en Skaal for

min Ven Pietro Krohn, som tidligere havde

virket meget i og for Klubben. Til min

Forundring blev jeg paa det bestemteste

raadet fra at gøre dette, blandt andet af en

saa blid og godhjærtet Mand som min gamle

Velynder og Ven Heinrich Hansen, det køben-

havnske Kunstakademis Vicepræsident. Til

Hansens Udtalelse bemærkede Aagaard hid-

sigt : „Det er vist bedst for ham, at han

ikke er her" ^),

I Virkehgheden omgikkes han mest og

intimest med de ikke-danske. I Walter

Runebergs Familie var han Hjærte-Vennen,

hos den svenske Billedhugger Carlsson saa

jeg ham mere end en Gang. Takanen og

Stigell nærede han stor Sympati for, mig

skænkede han stadig sin venlige Bistand,

særlig da det gjaldt om at komme i Berø-

ring med Vatikanets paa dette Tidspunkt

vanskeligt tilgængelige Samlinger og det pa-

velige Regimentes Spidser. Han kendte nøje

alle Veje og Stier i de ultramontanes Bydel,

kendte overhovedet Rom nøje, hvor han

havde opholdt sig siden 1871 (til 1878).

Han ordnede for mig Udflugterne til Nemi-

søen, til Albanerbjærgene, til Soracte, fulgte

selv med til den guddommelige Villa Este,

Romantikens Fuldendelse i Italien, uforglem-

melig for mig i sine (bøcklmske) Farvers

Skønhed, sine Linjers Storhed og sin tragi-

ske Ensomhed.

Vi var derude en Efteraarsdag. Han ma-

lede eller rettere, han skulde male, jeg teg-

nede og drømte om Franz Liszt, som boede

her i mange Aar-). Her spillede han sine paa

ungarske Erindringer baserede Rhapsodier,

gav Toner til sine italienske Stemninger. At

Vemodet blev Grundtonen i saa mange af

hans Kompositioner kan man forstaa, hvis

man en Efteraarsdag, naar Sollyset falder

1) Endnu i Nekrologen over Krohn hedder det

:

„Pietro Krohn kunde i de Tider nok lide at blive

anset for en haard og stærk Karakter".

2) Hans Datter med Grevinde d'.Agoult er Wag-

ners Enke, den beramte Fru Cosima.
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skraat henover den ensomme Bygning med ganske sikkert Aarhundredets største aande-

dens forladte Terrasser og Vandspring, van- lige Bevægelse, Realismen grebet ham, eller

drer ad Parkens af højtidelige Cypresser be- derimod, om man saa vil sige. han vilde

sk^'ggede Stier eller en Foraarsnat i Maane- maaske have kunnet blive noget af det, hans

skin lytter til Nattergalenes smeltende og Kolleger, Tuxen, Krøyer, Ancher blev for

ømme Toner. den danske Kunst, dens Reformator. Men

Det vilde ikke gaa med Arbejdet hverken han kom til Rom og blev, med Arven fra

for Krohn eller mig. Naturen og Stemnin- Marstands Skole og Thorvaldsen-Dyrkelsen i

gen beherskede os, ikke vi den. Der und- Rom, som Kunstner bundet for hele sit Liv.

slap Krohn nogle mismodige Ord om hans Han forstod det senere saa godt, vidste det

Kunstnerskab
;
jeg husker dem nu ikke mere, saa nøje at han hadede sin Kunst. Emil

forstod maaske heller ikke den Gang hele Hannover sagde, at han i sine ældre Dage

deres Betydning. Først efter at jeg havde set ikke ønskede at mindes om, at han havde

hans Atelier og det følgende Aar gjort Be- været Maler. Traf han paa Billeder eller

kendtskab med Severin Falkman, tror jeg at Tegninger, han havde malet i sine Ungdom,

have forstaaet, hvad han mente. Jeg forstod forsøgte han at komme i Besiddelse af dem

at han havde baaret paa lange Aars Tvivl for at ødelægge dem. Jeg har selv en Gang

og Lidelser i sin Sjæl ; han tvivlede om sit været med til en saadan Autodafé i hans

Talent, om sin aandelige Bæreævne. I Mod- Atelier i Rom. Han sagde, at han gjorde

sætning til Flertallet af sine Landsmænd talte Orden nøjagtig som Falkman. At hans

Krohn aldrig godt. Det kom frem, baaret Malerier, selv om de ogsaa var langt for-

af en eruptiv Følelsesstrøm — „men kære nemmere end Falkmans, maa have været ret

Du" — og sluttede ligesaa brat i nogle ubetydelige, fremgaar af den Omstændighed,

explosive Meninger. Dels kunde han derfor at jeg, som dog har en god Hukommelse,

ikke, dels vilde han vel heller ikke helt ud- ikke med Sikkerhed erindrer noget Kunstværk

vikle sine Sorger. Men hvad hans egne Ord fra hans Haand. Hans Navn nævnes ikke

ikke sagde, derom sladrede hans Atelier. en Gang i „Danmarks Malerkunst" af Ch.

Det var, som Falkmans, fuldt af Skitser, Ud- A. Been.

kast og Prospekter, men der var kun faa Men husker jeg ham altsaa ikke som Ma-

udførte Kunstværker. Den Smule, som fand- ler, saa husker jeg ham des bedre som Menne-

tes, forekom mig, som et halvt Aar forinden ske. Han var som saadan først og frem-

i Paris havde set Berndtsons, Edelfelts, Carl mest rastløs ivrig. I Rom og paa hele den

Larsons og Lindholms Værker, tomt og fattigt. den umbriske Rejse laa der desuden over

Visseligt var det ærligt og dansk pillent, men denne Iver og Rastløshed et Træk af Uro.

det var ogsaa alt. Jeg har senere set dette Træk af Uro endog

Hvor overordentlig afhængige er vi Menne- hos den flegmatiske Falkman, og jeg har for-

sker ikke af vore Omgivelser! I Krohn staaet det saaledes: misfornøjet med den

fandtes der altid et Stykke af en, jeg vil Bane, han havde valgt, med sin spildte Tid

ikke sige Revolutions-, men Oppositionsmand. og sit Kunstnerskab, som ikke lovede meget

Dertil kom, at han var enthusiastisk og fuld for Fremtiden, kastede han sig med feber-

af Virksomhedslyst, med forudfattede Syrn- agtig Ler over alt, som blot behøvede at

patier for alt, som var nyt, som endnu kun blive gjort, som saa ud som Arbejde, som
viste sig ude ved den blaa Horisont. Hvis kunde blive et Surrogat for hans Liv. Hvor

han med alle disse Forudsætninger 1871 var var han ikke utrættehg som den selvbudne

kommen til Paris i Stedet for til Rom, havde Rejsearrangør, paa vor ovennævnte Rejse.= 254 ^=
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Det var ikke værd at forsøge paa at lette

hans Byrde. Hvilket Besvær gjorde han sig

ikke for sin Ven Langes Skyld, skaffede ham

i Florens Oplysninger om Personer og Sam-

linger, fortolkedet hvad han sagde, og var

saa at sige hans Sekretær. I mine Breve

fra Rom bemærker jeg nu, at hans Navn

næsten forekommer paa hver eneste Side.

Krohn var en daarlig Fortæller. Til Trods

for sine mange brogede Oplevelser savnede

han i Almindelighed Form paa sit Foredrag og

sin Tale. Længere Perioder var ham aldeles

umulige. Men fik jeg ham en Gang imellem

med Rosenstand bagved et Bord i et Hjørne

i et Trattoria, og Talen faldt paa Krigen

1864, da kunde det med Rosenstands Hjælp

dog blive til noget. Krohn havde i Omegnen

af Dannevirke og navnlig paa Als vist en

exemplarisk Ævne til Organisation og en

Koldblodighed, hvad der skaffede ham, den

frivillige, Officers-Epauletter — han blev

Løjtnant. Jeg, der — som en Arv fra min po-

litisk lidenskabelige Fader — afskyede det

tyske Regimente og som havde været nær

ved at rømme fra Hjemmet for at komme

til at tage Del i den dansk-tyske Krig, nød

disse, Krohns og Rosenstands Skildringer,

ganske paa samm.e Maade, som jeg i sin

Tid læste Feltlægens Historier. Rosenstand

fortalte nok bedre, men han lagde over disse

Episoder en bred , undertiden overdreven,

Komik. Den Tone laa ikke for mig. Krohn

meddelte sine Oplevelser i korte, varme, en-

thusiastiske, men afbrudte Sætninger — den

Maade, hvorpaa han skildrede Episoderne,

stod min Natur og min til alle Tider uhørte

Ærbødighed for de militære Dyder nærmere.

Disse Sympatier, disse Følelser var hos mig

udviklede i Fændrikens og Feltlægens klare

høje og varme Atmosfære. Jeg saa paa

Krigen som et Retfærdighedskrav, og dér

passede det komiske ikke videre godt ind.

Da Krigen mellem Frankrig og Tyskland

brød ud, var alle de nordiske Folks Sym-

pati paa Frankrigs Side. Danskerne, som

endnu den Dag i Dag ikke har glemt 1864,

var naturligvis mest begejstrede for Frankrig.

Krohn fortalte, at han, ligesom alle danske

Officerer, havde faaet Befaling til at holde sig

beredt, og det var hans Overbevisning, at

hvis de to Fægtninger ved Worth og Weis-

senburg var faldne ud til Frankrigs Fordel,

vilde Danmark uden Tvivl have erklæret

Preussen Krig, drevet dertil saavel af den

almindelige Folkestemning som af de enkeltes

bitre Minder^). „Det var højtidelige spæn-

dende Tider, vi den Gang oplevede'', tilføjede

han. I dansk Politik var han, medens han

opholdt sig nede i Italien flere Grader til

Venstre for sin Ven Lange, ofte forekom det

mig, af Oppositionslyst.

Krohn kunde blive „arrig".

Da jeg i Slutningen af Februar 187 5

skulde forlade Rom, bad Krohn mig tage

mig af en af hans Landsmandinder og led-

sage hende velbeholdent til København.

Krohns Ønske var mig en Befaling, i saa

stor Taknemmelighedsgæld mente jeg at staa

til ham lige siden Rejsen i Toscana. Hans

seneste Protegé var en dansk Forfatterinde,

som bar Pseudonymet Silvia Bennet. Ung,

') Del er godt, at der findes Fredsvenner. .'\lle

Idéer og Tankeretninger her være repræsenterede

i Livet, og tilvisse er Arbejdet for Freden et ædelt

Værk. Jeg for min Del vil ikke høre til denne

fromme Skare, i det mindste ikke i Sverige, paa

andet Vilkaar end „para helium". De svenske

Fredsutopister med deres barnlige Tro paa Trak-

taters og Overenskomsters Varighed, vil jeg an-

befale Tome II af „Origines diplomatiques de la

guerre 1870—71". Jeg vil bede dem studere Ka-

pitlet: „Pourquoi Napoleon III laissa écraser le

Danemark". Det er oprørende at læse om, hvor-

ledes Drouyn de Lhuys, den franske Gesandt i

København, Dotézac og Russell i London svigtede

alt det, som Traktaten af 1852 forpligtede dem lil.

Danmark maatte slaa sig til Taals med Frasen

:

„Les événements changent, et avec eux les reso-

lutions".
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med en sympatisk Optræden og af tiltræk-

kende Ydre, som hun var, ventede jeg mig

kun Glæde af Rejsen. Da jeg kom ned til

Stationen, var Krohn der allerede med Frø-

ken Silvia. Billetterne var købte, alt var i

Orden, der stod kun tilbage til Afsked at

byde Krohn et „Paa Gensyn", for i April

skulde jeg som nygift atter tage ned til Ven-

nerne i Rom. Saa gik Toget.

Den unge Dame var rørt, ja rystet ved

Afskeden fra Rom. Varmhjærtet, fantasifuld

og ikke saa lidt excentrisk, som hun var,

hengav hun sig grænseløst til sin Sorg. Mel-

lem Taareanfaldene betroede hun mig, at hun

var urolig for sine Kufferter. Jeg trøstede

hende med, at, hvis Krohn havde sørget for

dem, saa var det saa sikkert som Guds Ord,

at der ikke var nogen Fare for dem.

Med den Bemærkning fra hendes Side, at

Guds Ord var det mindst sikre af alt, for

Tusinder var blevne brændte, myrdede og

pint i Tillid til dette Ord, beroligede hun

sig dog lidt efter lidt, skønt hendes Uro for,

om Kufferterne vilde findes paa Hotellet i

Miinchen, fra Tid til anden ytrede sig. Det

viste sig nemlig, at hun i en af dem havde

sine Manuskripter, blandt andet en Roman,

hun længe havde arbejdet paa. Saa kom vi

til Miinchen; mit Rejsegods fandtes paa sin

Plads, men Frøken Silvias var borte.

Da Frøken Silvia erfarede dette Budskab,

blev hun ude af sig selv og fik et nervøst

Anfald. Mit Manuskript, klagede hun, to

Aars Arbejde fandtes i Kufferten! Hendes

Nervøsitet nærmede sig Hysteri. Jeg, som

aldrig havde set noget lignende, sprang ned

til Portieren for gennem ham at faa fat paa

en Læge. Portier' en fandtes ikke paa sin

Plads, men en høj, smuk Mand i en Dragt,

som tydede paa, at han var Kunstner, stod

og røg i Forhallen. Jeg spurgte i en op-

hidset Tone paa tysk, om han vidste, hvor

der boede en Læge, for en ung, dansk Dame

var bleven alvorlig syg paa Værelse Nr. 15.

-— „En ung dansk Dame I Er hun smuk!"

spurgte Manden mig paa rent dansk.

— „Om hun er smuk; Ja, det er hun!"

— „Naa, saa vil jeg selv gaa derop", og

han kilede op af Trapperne, som et Egern.

Da jeg saa omsider i Hotellets Kafé fik

fat paa en Læge og med ham og hans be-

roligende Draaber kom op til Værelset, var

Frøken Silvia i alt væsentlig restitueret og

forestillede for mig sin Gæst „Kunstmaleren

Holger Drachmann".

Holger Drachmann var en høj, meget høj

og smuk Mand. Paa dette Tidspunkt var

han „Marinemaler og Poet i ledige Timer",

beruset af den Lykke blot at leve, blot at

være til paa denne Jord. Hvis det maa være

mig tilladt, vil jeg sige, at denne meget

massive, men dog gratiøse Mand var som

et Kid paa en grøn Eng. Han sprudlede

af muntre Indfald og Vittigheder, som nok

var polerede og fine, men alligevel ikke altid

rene. Vers, Viser og Anekdoter strømmede

fra hans Mund. Han tog sig af den lille

Silvia, og godt var det. Drachmann afsendte

Telegrammer til Rom og til Monaco (italiana),

og det hjalp. Frøken Silvias Rejsegods var

blevet sendt til Spillehelvedet Monaco, for

Miinchen hedder paa Italiensk ogsaa Monaco,

dog med Bestemmelsesstedet Tedesca, som

Afsenderen øjensynlig havde glemt.

Jeg ventede utaalmodigt paa den forbistrede

Kuffert, og jeg havde Grund til min Utaal-

modighed, for jeg skulde op til Stockholm

for at holde Bryllup. Da Flygtningen var

gen funden, arrangerede Drachmann en Fest-

frokost, som var noget af det mest forrykte,

jeg har været med til. Fra Frokosten blev

der afsendt et Taksigelsestelegram fra Digte-

ren og Frøken Silvia til Krohn; han var jo

den virkelige Aarsag til Festglæden, for han

havde sendt Bagagen til Monaco. Endnu

medens Festmaaltidet var i fuld Gang — det

varede meget længe — kom der et bistert

Telegramsvar fra Krohn til mig. Han havde

intet haft at gøre med Frøken Silvias Bagage.
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Krohn var et Stykke af en Organisator, han

holdt ogsaa i dette Tilfælde paa sin Værdig-

hed. Nu var han med Forlov at sige arrig,

og hans Breve om den samme Sag viste, at

han ikke havde beroliget sig. Han var Fyr

og Flamme endnu flere Dage efter Telegram-

met.

Om Aftenen, som fulgte umiddelbart efter

Frokosten, gik omsider Turen videre Nord

paa. Jeg havde den Glæde i passende Tid

at aflevere Frøken Silvia i hendes rette

Fædrehjem, hvor jeg forøvrigt Dagen efter

vor Ankomst blev indbudt til en uforglem-

melig Middag
;

jeg siger uforglemmelig for

blandt Gæsterne var Brødrene Georg og

Edvard Brandes. Dette var mit første Sam-

mentræf med det celebre Brødrepar.

Men endnu en Overraskelse skulde Frøken

Silvia berede mig. Jeg fik sendt en Bog fra

hende: „Gæringstid" , hvori Helten hed

Jacques Bergarén. Desværre er den anden,

den uædle Person — ogsaa en Landsmand

— tegnet temmelig nærgaaende efter Natu-

ren ^).

I April var jeg med min Hustru atter i

Rom. Krohn ventede os paa Hotellet: han

var meget alvorlig og nedtrykt. Albert Edel-

felt og min Skole-, Klasse- og Sidekammerat

Motor Hoving. den kendte Mæcen, var rejste

samm.en til Rom. Vi havde for øvrigt for

knapt en Maaned siden taget Afsked med

hinanden, ved hvilken Lejlighed jeg skrev et

Anbefalingsbrev for dem til min Ven Krohn,

I Venedig havde de spist giftige Østers med

det Resultat, at de begge var blevne syge af

Tyfus, og Dagen før vi ankom til Rom (den

8de April), var Hoving død. Krohn var led

og ked af sin Malning, led og ked af sin

ufrugtbare kunstneriske Virksomhed, havde i

Plejen af de to fremmede fundet Anvendelse

1) Fru Silvia giftede sig i Sverige, bosatte sig

i Stockholm, blev efter nogle Aars Forløb skilt og

døde efter 1888 paa en Nerveklinik. En Roman

af hende „Konsulinden" er oversat paa svensk.

for sin rastløse Iver, sin Begærlighed efter

at være nyttig, sin medfødte Sjælsvarme og

Hjærtensgodhed. Med aldrig svigtende Paa-

passelighed og Udholdenhed ofrede han sig

for Kaldet som Sygeplejer. „Jeg kender

denne Feber," sagde han til mig, „fra Krigen

1864." Min Hustru overrakte ham en stor

Buket hvide Syrener til at anbringe hos den

syge, og vi skiltes, sørgmodige og alvorligt

stemte, igen „Paa Gensyn", for min Hustru

og jeg rejste til Cartago , Tunis og Sfax i

den Hensigt at vende tilbage til Rom om tre

Uger. Vi kom imidlertid ikke til Rom; den

store Damper, som førte os tilbage fra Afrika,

blev af en vældig Storm drevet til Calgari,

hvor vi maatte vente et Par Dage, hvorpaa

vi lensede videre til Livorno. Herfra rejste

vi over Genua og Mont Genis til Paris og

videre nord paa. „Hils Krohn; Himlens ganske

speciel'e Naade og denne gode, danske Mand

har bevaret Edelfelts Liv for Finland," skrev

Otto Schauman til mig] i Paris, hvor jeg nu

samme Foraar selv laa syg af Tyfus.

Vinteren og Foraaret 1878 var baade

Krohn og jeg ansatte ved Udstillingen i Paris.

Jeg er tilbøjelig til at tro, at Edelfelt skaffede

ham denne Plads. Krohn havde definitivt

kastet Maleriet over Bord og var nu, saavidt

jeg mindes. Kostumier, senere kunstnerisk

Raadgiver og Sceneinstruktør ved Det kgl.

Teater i Kjøbenhavn. Jeg husker blot , at

jeg kort før eller efter Pariserrejsen fandt

ham hinsides en uendelig Række Gange,

Korridorer og Trapper bagved Dekorations-

magasinet i den store Bygning, hvor han

havde indrettet sig en kuriøs Lejlighed, i

hvilken alle Stole og Borde var belemrede

med Bøger, Papir [og pragtfulde Tøjsorter.

Som Severin Falkman paa Arkadia- Teatret

tegnede han her Kostumer, arrangerede

Tableauer, var enthusiastisk for sin Opgave,

i Særdeleshed naar det drejede sig om Stykker
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med italiensk Milieu. Han nærede nemlig

hele sit Liv igennem Enthusiasme for sine

italienske Venner og sine Roma-Minder.

Nedrejsen til Paris har jeg glemt, men jeg

kan huske, at vi blev modtagne dér af Edel-

felt, som havde sørget for Værelser til os i

et lille hyggeligt Hotel , hvorfra jeg dog i

Løbet af kort Tid saa mig nødsaget til at

flytte for at være nærmere ved min Arbejds-

plads. Det var interessant paa dette Tids-

punkt at iagttage Krohn, Med sin stærke,

for ikke at sige blinde Tro paa Fremskridtet,

sin let opflammende Enthusiasme, som ikke

kunde være større lige overfor alle nye Fæn-

omener indenfor Kunstens Verden, følte han

det som en Lykke at faa Lov til at være

med i Centret for Aarhundredets største aande-

lige Bevægelse, Realismen i Kunsten.

Salonen i 1878 beherskedes, hvad Land-

skabsmaleriet angaar, af Corot, Harpignier,

Cazin med flere. Edelfelt førte os nu og da

sammen med unge Malere, som paa dette

Tidspunkt dels allerede havde begyndt, dels

begyndte deres Karriere. Jeg husker særlig

Dagnan-Bouveret, Elev (ligesom Edelfelt) af

Gérome. Dagnan havde det Aar malet sit

sidste „Atelierbillede" „Manon Lescaut". Nu

vilde han helt ofre sig for Plein-air'en. Ogsaa

Bastien-Lepage, som jeg allerede kendte, traf

jeg ved disse Møder. Han beherskede hele

Kotteriet, ogsaa Edelfelt, fuldstændig, først

og fremmest visselig ved sin naive Genialitet,

men -—
• forekommer det mig nu senere —

ogsaa ved sin fænomenale Bondestædighed

og sin suggererende Selvtillid. Han var en

usædvanlig jævn og uvidende Mand*). Paa

Grund af sit fuldstændige Ubekendtskab med

*) Undtagen — hvem skulde have troet det om
en Franskmand — i Geografien I Han overraskede

os en Gang ved paa Prikken at vide, hvor Torneå,

Vasa, Helsingfors og flere andre mindre Byer laa.

Paa Spørgsmaalet om, hvorledes han vidste Besked

herom, svarede han, at han havde gaaet i Post-

væsnets Skole og været i dets Tjeneste, inden han

blev Kunstner.

Historie og Kunsthistorie etc. led han alvor-

lig under Valgets og Tvivlens Kvaler, Hans

Hoved fyldtes af en Idé, en Tanke, han saa

et Maal, en Kunst foran sig, helt og udelt,

„Friluftsmaleriet", som han, aldeles manglende

Fantasi, forsvarede med bondeagtig Stædighed

og varm Overbevisning. Alt dette gjorde

ham ikke blot til en stærk og ubøjelig Person

lighed, men ogsaa til den store Banebryder i

Kunsten, han blev i sit knapt tilmaalte Liv.

Med hvilken Iver og urimelig Ufordrage-

lighed alt dette blev diskuteret ved Mazagran,

Café noir, Kognak og andre nervestyrkende

Drikke, er det vanskehgt for den udenfor-

staaende at fatte. Sprogets stærkeste Udtryk

og Skældsord slog ned som Bomber i Aka-

demiernes Lærebygninger, af hvis Mure, nej

Grundstene disse moderne Billedstormere ikke

efterlod Sten paa Sten. Edelfelts „Et Barns

Ligfærd" eller, som det først skulde have

fremstillet, „Et Barns Daab", er en udmærket

Omsætning af Bastien-Lepages Lære, Det er

nemlig Lyset, Luften, ikke Døden, Sorgen,

som er Maleriets Æmne og først og fremmest

interesserer Kunstneren. Billedet har senere

paa en eller anden Maade forvandlet Farve;

det Pariserblaa og Indigoen har ædt sig ud,

eller ogsaa har mine Øjne forvandlet sig.

Det er godt endnu, men var bedre før.

Efter vort Pariserophold havde Krohn og

jeg længe Berøring med hinanden, mest

gennem den Foraar og Efteraar mellem Paris

og Helsingfors rejsende Edelfelt. Saa kom

1888 og Finlands Beslutning om at deltage

i den store danske Udstilling. Jeg blev be-

skikket til at tage mig af den finske Afdeling.

Saa snart dette blev bekendt dernede, fik jeg

en varm telegrafisk Hilsen fra Krohn og fra

min gamle Beskytter og Ven Heinrich Hansen,

Præsident for den store Kunstafdeling, Gamle

Hansen havde i sin Ungdom været i Stock-

holm og spist delikate „Urhøns" og „Ager-

høns'". Da han nede ved Ruinerne af Pæstum,

som vi havde besøgt sammen, sled i daarligt

plukkede, daarligt stegte, sejge italienske
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Hons, tænkte han med Vemod paa de nordi-

ske Lækkerier; han blinkede med Øjnene,

hans Læber skød sig langt frem, og han ud-

brød: „De stockholmske Urhøns, de er s'gu

bedre''. Gubben var en stor og fin Gour-

mand. Jeg vilde nu glæde ham ved, da jeg

en gnistrende kold Martsdag rejste ned til

Kjøbenhavn, at bringe ham en udsøgt Sam-

ling af disse højt vurderede Ur- og Agerhøns,

samt Hjerper og Ryper.

Sjælden har en Gave, som jeg har haft

Lejlighed til at give, gjort et Menneske mere

glad end denne. Farbror Hansen smilede af

Henrykkelse. „Det skal rigtignok smage!

Hvem vil Du træffe i vor gode By, sig mig

det? Vi skal spise dejligt og drikke et godt

Glas Bourgogne."

Jeg nævnte Lange, Krohn og Brandes.

„Naa—a. Lange og Krohn skal De komme

til at træffe, men den tredie kender jeg ikke."

Saa blev der Fest hos Farbror. Dér var

Forfatteren Østergaard , som havde oversat

nogle af mine Smaating, og gamle Krieger,

den tidligere Minister, nu alderstegen og graa,

men interesseret, især da det gjaldt finske

Forhold, og saa var Lange og Krohn dér.

Finlands Deltagelse i den kunstindustrielle

Afdeling paa Udstillingen i Kjøbenhavn var

egentlig fuldkommen unødvendig. Hvilken

Kunstindustri kunde vi opvise paa dette Tids-

punkt? Havde det været en Skoleundervis-

ning, en hygiejnisk, en etnografisk, hvadsom-

helst andet, men Kunstindustri ! Ved Siden

af Danmarks Porcellæn og Møbler, Sveriges

Fajancer, Smedearbejder og Broderier trak vi

det korteste Straa. Men det var der intet

at gøre ved. Kejserinden ønskede det —
og for hende var vi , og er vi endnu den

Dag i Dag, rede til at gøre det umulige.

Alt og alle vilde være med. Vanter fra Kajana,

Mokkasiner fra Lapland, Punkko- Knive, alt

blev nu paa en Gang Kunstindustri.

Ved Middagen sagde jeg alt dette til

Værten og Gæsterne, anbefalede Udstillingen

og mig selv til deres Velvilje — jeg vilde
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sikkert ikke have gjort det , hvis jeg havde

vidst, hvor stor den danske Velvilje var.

Mine danske Venner tog sig af Udstillingen

paa en Maade, som overtraf alle Forventninger.

Krohn sendte venligtsindede Journalister til

mig. Østergaard, som havde faaet Fakturaerne

at se for at kunne skrive de finske og svenske

Navne ligtigt, lavede en dundrende Reklame,

som til min store Ærgrelse blev trykt i

Avisen, medens Udstillingssagerne endnu laa

i Havnen. Det var en Venlighed , som var

nær ved at faa mig til at gaa ud af mit

gode Skind. Bortset fra, at der var lidt

Politik med i Spillet.

At det hele blev nogenlunde taaleligt, der-

til bidrog Østergaards og Krohns supplerende

Artikler, men først og fremmest den Om-

stændighed, at man ikke en Gang havde

troet Finland i Stand til en Udstilling, saa-

ledes som denne var. I den almindelige Folke-

bevidsthed stillede man os omtrent paa lige

Fod med Grønlænderne. Det var den Gang!

„Har De Klaverer i Finland?" spurgte en

ung Dame mig en Gang. Endvidere hjalp

den Tilfældighed , at den virkelig smukke

Udstilling fra den Stieglitz'ske Skole i St.

Petersborg laa saaledes, at den uundgaaeligt

blev anset for at være finsk, saa meget mere

som den samme svensktalende Opsynsmand

passede det hele, og det russiske Skilt

manglede.

Men var vor Udstilling saaledes, som den

kunde være i 1888, saa havde den et For-

trin fremfor de andre: der fandtes et køligt

Rum med bløde, bekvemme Møbler. Naar

de kongelige og naar særlig Dronningen, som

ofte besøgte Udstillingen, var trætte, sagde

de: „Nu gaar vi hen til Hr. Ahrenberg."

De gjorde det saa meget hellere, som Krohn

havde underrettet mig om, at Dronningen

gærne vilde have et Glas friskt Sukkervand,

hvad der altid stod parat til hende i vor Af-

deling, og som blev budt hende, inden hun

forlangte det.

Dronning Louise var altid venlig, altid
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Dronning. Hun underholdt sig nu og da

med mine Børn, talte om sine egne Børn i

St. Petersborg. Hun syntes godt om det

finske Hjørne og dets Pufstole, hvad der be-

vægede mig til at ansøge det kejserlige Senat

om Ret til at overrække hende Møblerne som

Gave. Ved Senator L. Mechelins venlige Med-

virkning blev dette tilladt, og største Delen

af det finske Hjørne blev flyttet til Fredens-

borg, hvad der senere gav Anledning til

mange Indkøb for Dronningens Regning af

finsk Dobbeltvævning m. m. Selve Ceremonien,

Overrækkelsen af Møblerne, blev fejret hos

Hendes Majestæt med et hyggeligt Formiddags-

Chokolade-Selskab oppe paa Slottet.

Omtrent til Aarene efter 1888 var Pietro

Krohn Danmarks Severin Falkman; fra og

med dette Tidspunkt bliver han en større

Personlighed, den uforglemmelige Grundlægger

af det danske Kunstindustrimuseum. Et Embryo

til det fandtes jo forud ; han tog sig af dette

Embryo, talte for det, skrev om det, og da

det saa endelig fandtes der, lod han det

ikke mugne i tomme Museumsrum; han greb

med sine Samlinger ind i det levende Liv,

rejste omkring med dem. Han, som ikke

var nogen Taler, ej heller Stilist, blev for sit

kære Museums Skyld baade det ene og det

andet, selv om han ogsaa aldrig blev andet

end en middelmaadig Taler og en ikke meget

bedre Stilist. En videnskabelig skolet Museums-

mand blev han aldrig, man kunde strax

mærke det, men for sit Museum trodsede

han al Møje i Provinserne, Vind som Vejr

og andre Vanskeligheder og Besværligheder,

og disse Rejser bibragte sikkert hans op-

rindeligt stærke Helbred det første Knæk.

Han vakte den almindelige Forstaaelse for og

Kærlighed til Kunstindustri i Landet, det vil

sige udenfor Kjøbenhavn. Man sagde, at

han savnede Studier i de forskellige Haand-

værksfags Historie, ikke havde nogen sikker

Hukommelse for Navne, Byer, Steder og

andre positive Ting. Det er muligt, ja sand-

synligt, at man havde Ret, men han havde

mere end det, han sad inde med den hellige

Ild, med den Tro, som flytter Bjærge, han

var Enthusiast, han troede paa et „greater"

Danmark i den Kunstart, han arbejdede for.

Selv sagde han: „Jeg befinder mig bedst,

naar jeg har lidt mere at gøre, end jeg kan

overkomme". Fremfor alt troede han aldrig,

at „something is rotten in the state of Den-

mark". I sin lyse, optimistiske Tro paa

Fremskridtet saa han stort og lyst paa Men-

neskene og talte aldrig ondt om nogen, ikke

en Gang om Georg Brandes , som alle i de

Kredse, hvor jeg mest omgikkes, „skældte

ud paa" med samme Iver og fermeté som

den, vi selv udviklede i Sprogstridens hedeste

Dage, da Vallus (Chuzsberg) og Strikan

(Stromfors) et consortes slap løs. Der fandtes

i hans Hjærte en Broderlighed , som havde

lært ham at prise det gode og tie om det

onde hos Menneskene, som gjorde hans Be-

dømmelse storslaaet og hans Tankegang

humanere end de fleste andres i hans lille,

haardt dømmende Fædreland, hvor en „Vittig-

hed", selv om den er voxet op i Ondskabs-

fuldhedens bitre Drivhus, skattedes og endnu

den Dag i Dag skattes saa overordentlig højt.

I Aaret 189 7 var vi i Stockholm, hvor

Krohn var Jurymand ved Udstillingen. Vi

traf blandt andet hinanden hos Gustaf Up-

mark og ved de store fælles Festligheder.

Krohn havde ligesom Julius Lange altid været

en varm Ven af Svenskerne og viste aldrig

noget af denne Overlegenhed overfor Sverige,

som Svenskerne selv ved stadig at „rakke

ned" paa deres Fædreland har opfostret i

det mindste hos de gode Kjøbenhavnere. I

Aaret 1900 — Krohn var da allerede meget

syg, han led af den frygtelige Brightske Syge

— saa jeg ham sidste Gang. I fem Aar
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endnu kæmpede han for Livet. Hans Syge-

værelse var som et Atelier, Hylder og Stole

belemrede med Bøger og Billeder, Kunst-

værker og Industriens Frembringelser. Mellem

alt dette maatte man navigere sig frem til

det Leje, hvor min stakkels, syge Ven laa

som en tapper Soldat, der, skønt dødeligt

saaret, ikke overgiver sig. Undertiden, naar

Smerterne blev for store, bed han Tænderne

sammen , vendte Øjnene opad , saa at det

hvide kom til Syne — et Aa! — saa var

det ovre, og rastløst begyndte han igen at

tale om det, som i Øjeblikket vakte hans

Interesse og — endnu da Livet var nærved

at slukkes — hans Enthusiasme.

Han døde den 15de Oktober 1905 i en

Alder af 65 Aar. Hans Livsgærning var

fuldendt.

Tilsidst, Ven Pietro, skal det siges over

Din Grav : Saa længe Du levede , var Du

ligetil det sidste en ihærdig og varm Tals-

mand og Forsvarer for de finske Ideer uden-

for vort Land.

Pietros Broder, Skolebestyrer Johan Krohn,

skriver til mig i et Brev: „Hans mest

karakteristiske Træk var sikkert hans Kunst-

begejstring, hans flammende Arbejdsiver, hans

Menneskekærlighed — og eet endnu: Hans

Ævne til at holde sig ung. Dette sidste

blev ikke omtalt ved hans Bortgang; men

som kun et og et halvt Aar yngre end han

har jeg med Forundring kunnet konstatere

det; hvor var han dog ungdommelig (i god

Forstand) til det sidste."

Og det er sandt: fortorret, gammel, haard

eller ligegyldig for Livet blev han aldrig.
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MÆNDENE FRA 48 OG DERES EFTERMÆLE
I Anledning af Erik Henrichsen: Mændene fra 48.

Af cand. mag. A. J. West.

DET er ejen-

dommeligt,

hvor svært det fal-

der os at fælde en

retfærdig Dom om
vore Medmenne-

sker, og navnlig

naar de har været

vore Førere og bragt

os Skuffelser ; vi

glemmer vort Med-

ansvar, og giver os

Vreden eller den per-

sonlige Uvilje i V^old.

Herhjemmefra er „Mændene fra 48" et

godt Eksempel. Disse Mænd, som man med

faa Undtagelser cgsaa kan kalde de )iat'uvial-

liberale, har haft en omtumlet Tilværelse i

Folkets Erindring. Hvor var Aaret 1864 ikke

afgørende for dem! Hvor var Samtiden ikke

stolt af dem lige til hint Aar, og hvor haardt

dømtes de ikke efter den Tid. De har i mange

Hjem været Husguder, foran hvis Billeder, der

altid brændte Lys, de har styret Land og

Folk og fyldt alle Pladser paa Prj'taneion —
og de har prøvet Ostrakismen ; de er blevet

forbandet, som da en kendt Sønderjyde stod

foran D. G. Monrads Billede paa Frederiksborg

og harmfuldt udtalte, at den Mand burde

fjernes. — Indenfor Højre traadte de mere og

mere i Skygge, og med stigende Heftighed

kastede Venstre sig over dem, da den Kul-

tur, de repræsenterede, var langt mere sejgli-

vet end den Politik, hvormed de var kommet

til kort. De skulde isoleres og uskadeliggø-

res. Nogle stillede dem op som advarende

Eksempler paa ensidighed og Selvovervurde-

ring; andre talte om deres mærkelige Mangel

paa /'()// scus, paa Sans for det simple og

nærliggende, og høstede deraf Opmuntring til

med „det levende Ord" eller det praktiske

Livs Erfaringer som

Forskole, at tage

Magten efter dem,

og endelig var der

nogle, for hvem den

nationalliberale Æra

blev en Bekræftelse

paa et helt nyt Lys

paa vort Lands Stil-

ling og Opgaver.

For dem var 1864

altid Udgangspunk-

tet for Bedømmel-

sen, Krigen betragtedes som de nationallibera-

les originale og egentlige Værk, dens Gang og

Afslutning som det sande Grundlag for en

Dom, og dermed var Udfaldet givet. Jeg

tænker med disse sidste paa Hørup og hans

Virksomhed indenfor det danske Venstre.

Hørup skrev en Mængde om de nationallibe-

rale, og i tre Binds Udgaven af hans Ar-

tikler og Taler er der fyldige Prøver derpaa.

Hans Forstudier var vist ikke dybtgaaende,

og det var heller ikke Meningen at tage det

videnskabeligt. Hørup behandlede Mændene fra

48, som en russisk Standret behandler revo-

lutionære; de fleste dømtes til øjeblikkelig

Forsvinden, og de, der benaadedes, var gan-

ske enkelte : Tscherning, som nærmest var

Partifælle, Andræ, som ansaas for uangribe-

lig, og Monrad, som i 1880'rne nød Ven-

stres Agtelse. Den hele Retning skulde slaas

ned, og det var saa meget lettere, som den

forlængst havde kulmineret. — Men hvad

kunde de da lære os disse Fortidslevninger,

hvorfor omtale dem saa tit og ihærdigt? Jo,

den nye Slægt skulde paa een Gang opbyg-

ges og advares, opbygges ved Beskuelsen af

de stolte Mænds sande Nøgenhed, og adva-

res af deres kranke Skæbne. Hvad nyttede al

deres Kundskab, og hvad gavnede deres Mod;
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de var jo Poeter og Fantaster til Hobe; de

vilde sætte sig op mod Stormagter og føre

fin udenlandsk Politik, og saa gik det dem

som Frøen, der vilde maale sig med Oksen.

— Ned med de stuelærde og Fantasterne,

leve den sunde Sans og det jævne Sind, —
frem Bondemænd, frem I ,, Det forenede Ven-

stre" kan ikke Fransk, indrømmede Hørup

spottende, og ret beset var det jo en Dyd;

thi derved fristedes man ikke til at skrive

subtile Noter eller paa anden Viis optræde

indbildsk i det europæiske Selskab. I vore Fæd-

res Tid, hed det, kunde de ledende undskylde

sig med en vis „Ungdommens og Lykkens Be-

rusning", men efter 1864 maatte vi Danske

være nøgterne. „Hvad der den Gang var

Æventyr og Fantasi, det er efter 1864 kun

Digt og forbandet Løgn." (Hørup 1887). Med

Udlandet var vi færdige, overfor Udlandet

var vi magtesløse, vi havde kun at dyrke

vor Have, og det kunde vi gøre med et godt

Humør, da Danmark var et rart lille Land

med blød Jord at arbejde i. —
Det vilde have været naturstridigt, om en

saa dan Opfattelse havde faaet Lov at staa.

Den var bevidst overdreven under Hens^'n til

Aktualitetens Krav, og den indbankedes at

en Mand, som var for stejl og i sin Polemik

for saarende til i Længden at være Venstres

Ordfører. Den var i sine praktiske Konsekven-

ser uholdbar, og dens Ophav maa have følt

det, da han sammen med J. C. Christensen

og General Madsen anskaffede splinternyt

Feltskyts og nedsatte en Kommission til „at

snakke om Fæstninger", som i Højres Tid.

Denne Opfattelse var endelig rent objektivt

set en Karikatur.

Det danske Folks Flertal ser anderledes paa

1864 end Hørup. Den bryder ikke uden vi-

dere Staven med den Hall'ske Politik : gennem

en Krig at erhverve det danske Slesvig; men

det laster dens Udførelse, og det har samlet

sig om den Betragtning, at Danmark ogsaa

under en kommende Krig maa optræde som

en levnende Organisme, rustet efter Evne, og

ikke gøre som visse Biller, der, naar det

kniber, stikker Hovedet ned imellem Forbe-

nene og appellerer til den uvisse Medynk. —
Og af det ændrede Syn paa 1864 følger en

anden Opfattelse af de nationalliberale.

De nationalliberale bliver Mændene fra 48,

og herudfra er 1864 stadig et fuldstændigt

Skibbrud, men kun paa et enkelt Felt, og et

Skibbrud, som en Mangfoldighed af Faktorer,

som Danmark ikke var Herre over, gav det

Omfang og den Vægt, det fik.

Indenfor Venstre har en Række Forfattere

været med i Tilbageslaget. N. Neergaard har

leveret Standardværket, men forbigaas her, da

han er uden Forbindelse med den hørupske

Opfattelse. Fra den tidligere hørupske Kreds

har vi derimod P. Munch og Erik Henrich-

sen. Munch har bragt en Fremstilling af Pe-

rioden 1848-64 til Ungdommens Forlystelse

med Monrad paa Titelbladet, og Erik Hen-

richsen har ved „Venstres" social-politiske

Kursus i Foraaret 1911 valgt at tale om

Mændene fra 48 og senere udgivet sine Fo-

redrag i Bogform. — Munch er en skolet

Historiker, klar og besindig — jeg fristes til

at sige inderlig moderat i sin Dom, men no-

get tør og snæver. — Henrichsen sejler med

mindre faglig Ballast, men er et Stykke af

en Psykolog og en Kunstner i sin Fremstil-

ling.

Vi skal imidlertid ikke drage en nærmere

Sammenligning, men holde os alene til Hen-

richsen som den, der symboliserer Udviklingen

bedst. Han har taget selve Constantin Han-

sens Billede af den grundlovgivende Rigsfor-

samling, hængt det op til Venstremændenes

Beskuelse og lagt det til Grund for en Tekst,

man helt igennem kunde kalde : „til Forkla-

ring og Forsvar". Maleriet er i sig selv et

historisk Dokument og indeholder sin særlige

Opfattelse. Det er malet paa Bestilling af en

Nationalliberal og forelaa færdigt „ved Mid-

sommertid 1864", altsaa inden Katastrofen;

„et Paiti-Billede, malet af en Parti-Mand for

Partiet", er en Dom, Emil Hannover citerer
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som indeholdende „nogen Sandhed" — Kunst-

neren „har laant Tidens politiske Tanke sit

Malerøje", hedder det stilfuldt hos Henrich-

sen — og begge Fortolkere accepterer Con-

stantin Hansens politiske Vurdering. Hen-

richsen følger hans Plan. „Jeg skyder altsaa

i Baggrunden Ørsted og Mynster og med
dem hele den gamle Tid, ligesaa J. A. Han-

sen og Balthasar Christensen og med dem
Fremtidens egentlige Bondeparti, endelig Grundt-

vig. „Jeg følger Rækken af Billedets Forgrunds-

figurer" ; thi dem var det, „der bar Forhand-

lingerne og blev Grundlovens Skabere". —
Med Jubelaaret som Baggrund passerer saa

Lehnann, Monrad, Tschcrnirig, A. W. Moltke,

Hall, — af de mindre Profeter: Andræ, Krie-

ger, H. N. Clausen, Madvig, og til sidst, som

Bevægelsens „ Hornblæser " paa Fløjen, Carl

Ploug — forbi os. Altsaa: 6 nationallibe-

rale Koryfæer og 4 Eenspændere, som staar

altfor forskelligt og uden indbyrdes Sammen-

hæng til at svække Indtrykket af de andres

dominerende Indflydelse. En prægtig Række
Skikkelser, der i Henrichsens korte Rids maa
virke oplivende paa enhver Læser. — Men
er de hermed stillet „paa deres historiske

Plads". Behøver Forfatteren blot at udføre

dem i større Format, saaledes som han be-

buder i Fortalen, for at give os dem, som
de skal gaa over i Historien, — er Henrich-

sen frigjort af de tidligere Fordomme?
— — Hørups Syn spores mange Steder, han

citeres spredtvis, baade med Kritik og med
Tilslutning, og dertil er intet at sige. Der

var i Hørups Kritik en Del træffende — selv-

følgelig; — og det er omvendt velgørende

at se Henrichsen pille ved den hørupske

Glorie om Andræ's „mathematiske" Hoved.

Paa eet Punkt har det dog skadet, og det

er overfor Ploug. Her tager Forfatteren hele

Tiden med den ene Haand, hvad han giver

med den anden, man mærker en hæderlig

Stræben efter at øve Ret; men Skildringen

savner Ligevægt.

I Karakteristiken af Monrad er Henrichsen

ikke helt heldig af andre Grunde: Hvad han

siger om Monrad i 1864 (p. 32) indeholder

misvisende Fejl, og jeg vil tillade mig at minde

om, at dersom man vil skildre Monrad uden

Hensyn til hans dybe og sjældne Religiøsitet,

bliver Billedet en Halvhed ; Forf. har ikke

modsagt dette; men Bemærkningen kan alli-

gevel ikke kaldes umotiveret. — Der kunde

gøres flere Indvendinger; men jeg vil stand-

se her, fordi de ellers vilde faa en uforholds-

mæssig Plads, tilmed da Bogen er populær og

det foreløbige Resultat af Forf.' Studier. —
Det er glædeligt at se ham konstatere, at

Bondevennerne, Venstres Fædre, er fuldt med-

skyldige i Ejderpolitiken (p. 62), som Hørup

har haanet, og som blev saa skæbnesvanger —
det maner til \'arsomhed, ialtfald i Venstre-

kredse. Det er glædeligt, at han til Dr. Munchs

stærke Fremhævelse af de nationalliberales

Fortjeneste af vort Lands frie Forfatningsliv

og deres store Reformarbejde, vil føje en

Personskildring, som han har mange særlige

Betingelser for at yde. Og til Slut endnu

eet. Det er nødvendigt at komme bort

fra den overfladiske Fordommeise af 1864.

Hovedulykken dengang turde være: indadtil

en Brist i de ledendes Karakter og Indsigt,

som sandelig ikke er ukendt hos vore senere

Politikere, og udadtil Bismarcks geniale Le-

delse af vore Fjender, som heldigvis kan be-

tragtes som noget enestaaende. At vi ikke

kom til at tage til Takke med et lemlæstet

dansk Slesvig var vist en Lykke, og at vi

leverede en Kamp i 1864 var af umaadelig

Betydning for alle Danske syd for Kongeaaen,

og alene derigennem for hele det danske

Folk. -
Den Reaktion, som nu melder sig overalt

i Europa overfor det moderne Demokrati, har

ogsaa kastet Skygge paa vor Grundlovs

Fædre, og en og anden kunde vente at se

ogsaa dette nævnt her; men det Synspunkt

vil jeg slet ikke ind paa. At prise os lyk-

kelige specielt for den almindelige Valgrets

ubeskaarede Indførelse 1849 har jeg ingen

Trang til; men jeg finder det unægtelig

ogsaa ørkesløst at spekulere over, hvilken

Begrænsning Grundlovens Hovedforfatter

,

Monrad, passende kunde have givet den.

Vore Forfatningsvanskeligheder maa vi nule-

vende selv klare.

Lad os derfor kun vedgaa Arv og Gæld

efter vore Fædre, Mændene fra 1848 og 1864,

lad os ikke bagtale, ikke desavouere dem.

Tiden er inde til at gøre Ret og Skel.

TRYKFEJL. I Decemberhæftet 1911 er blandt de afbildede Gravminder N.Skovgaard fejlagtigt

angivet som den, der har udført Mindesmærket over A. D. Jørgensen. Det er Havearkitekt Erstad Jør-

gensen, som har givet Tegningen dertil.
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En Actie er et Bevis for, at

man ejer en vis Part af et Ak-

ticselskabs Værdier og har Krav

paa en dertil svarende Del af

Selskabets Udbytte for hvert

udlebet Rearnskabsaar.

En Obligation er et Bevis for, at man imod en

bestemt aarlig Rentenydelse har udlaant et vist Beløb

til Obligationens Udsteder (Stat, Kommune, Kreditforen.

o. s. V.) og saaledes, at man har en vis Sikkerhed for

Belobet i Udstederens Ejendele.

Fordel din Risiko! — Det

er en god Regel ikke at anbringe

en uforholdsmæssig stor Del al

sin Formue i et enkelt Papir

navnlig ikke i et enkelt Selskabs

Aktier.

Bøpskalendep.



Udbytte for Køber=Cours for de sidste I3 Maaneder.

Actier.

Nationalbank

Privatbank

Landmandsbank
Handelsbank
Laane- & Diskontobank
Revisionsbank

Islands Bank
Kbh. Telefonselskab *)

De danske Sukkerfabrikker ,

.

Burmeister & Wain
Forenede Dampskibsselskab .

Dampskibsselsk. Norden . , .

.

— Carl

— Dannebrog .

Det dansk-russ. Dampskibss.
Østasiatisk Compagni
Crome & Goldschmidt
Nordisk Textil

De danske Spritfabrikker. . . .

De danske Cikoriefabrikker. .

Forenede Bryggerier

Helsingør Værft

Frederiksholms Teglværker. .

Faxe Kalkbrud
De forenede Papirfabrikker .

.

Gosch Tændstikfabrik

Kulkompagniet

1910



TIL GEORG BRANDES
1842 4. FEBRUAR 1912

AIax Klinger:

Buste af

Georg Brandes

Georg Brandes' Vu'rh og Personlighed har vi her-

hjemme oftere haft Lejlighed til at vurdere. Vi har
derfor ment, at det vilde have større Interesse at bringe

Udtalelser fra reprasentative udenlandske Forfattere, som
Strejflys over Brandes' Verdensnavn.

17, Church Row. Hampstead.

MED Stor Glæde, griber jeg den Lejlighed, Redaktøren af „Gads danske

Magasin" har givet mig, til at udtrykke blot lidt af den Taknemme-

lighed og Beundring, vi Englændere føler for Georg Brandes.

Han staar for os ikke alene som den store fremragende Dansker, men
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Til Georg Brandes ^ -

som en Verdensrepræsentant for den saa sjeldne Forening af Frihedsaand

og Lærdom, der er Literaturens Værn og Haab. Livsbetingelsen for al Lite-

ratur ligger midt imellem hin Ærbødighed for Fortiden, som lammer, og den

Foragt for Fortiden, som ødelægger, og hele Georg Brandes' Livsværk viser

paa dette Punkt en saa sikker og overlegen Ligevægt, at jeg er vis paa, at

om vi i Dag i Literaturens Republik skulde vælge en Konge eller Tals-

mand, kunde vi ikke vælge nogen anden end ham.

Jeg vilde ønske, jeg kunde skrive med en nøjere og fuldstændigere

Kendskab til hans Værk, end jeg kan "paastaa jeg er i Besiddelse af, og

med en Kritikers Autoritet og en Forskers Sikkerhed.

Men andre maa gøre dette.

Vi, som af vor Indbildningskraft drives til skabende Virksomhed, er

ofte naar vi bevæger os udenfor dens Rige, usikre og uvidende, netop fordi

vi koncentrerer al vor Evne i vort Arbejde, og det vilde være anmassende

af mig at møde som Dommer over Georg Brandes Værk' i hele dets Ud-

strækning.

Jeg har kun læst ham i engelsk Oversættelse og nøjest kender jeg hans

:

Main Streams in the Literature of the Kineteenth Century og hans Shakespeare.

Men jeg kender tilfulde hans Værd og store Indflydelse.

Literatur er til alle Tider, hvad enten den arbejder med smaa eller

store Emner, en Kamp for Sandhed og ny Skønhed mod undertrykkende

Kræfter, og højt over dem af os, som kæmper vore personlige, stedbundne

Kampe, peger Georg Brandes' Arm ud af Europas Hjerte ind over denne

— en Sejrherres Arm.

Til ingen anden Nulevende staar vi saa dybt i Gæld.

H. G. Wells.

MED ægte hellenisk Finhed siger Ajax i Sofokles' Tragedie, at han længe

havde troet, det var Handlingen, der ledede Menneskene, men at han

nu mærker, de ledes ved Talens Magt.

Dette er en Sandhed, som Barbarerne har kunnet tage fejl af Aar-

hundreder igennem, men som vi nu ser netop som de aandfulde Grækere

saa den.

Ordet styrer Verden. Det er derfor De, Georg Brandes, i Deres Iver

for at erkende og klarlægge dette Aarhundredes Hovedstrømninger i Menne-
ske- og Samfundsliv, har studeret Skribenternes Værker fremfor Handlingens

Mænd. De ved, at Tanken forklarer Handlingen, der ikke har Betydning i

sig selv.
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Til Georg Brandes

Deres Værk, der paa en Gang er kritisk, historisk og filosofisk, staar

sammen med St. Beuves som det mest betydningsfulde i vor Tid.

De er lige saa beundringsværdig ved Deres Fremstillingskunst som

ved Finheden i Deres Analyse og ved Deres Tankes Oprindelighed og

Fynd. De har udvidet Evnen til at forstaa, udover hvad der syntes menne-

skelig muligt.

Men især er det Deres Karakter, Georg Brandes, jeg her vil udtale min

Beundring for; den holder Maal med Deres Talent. Jeg hilser Georg Bran-

des, som lever i Demokratiets Aarhundrede — og aldrig har leflet for

^^''^^^- Anatole France.

Berlin-Grunewald.

Bettinastr. 3.

d. 21. 1. 12.

An GeoiT Brandes.

WAS Du dem Jlingling in das Herz gerammt,

Hass Allen, die die Wahrheit heuchelnd schminken,

An jedem Freiheitsmal voriiberhinken

Und unser Heil als HoUentrug verdammt.

Womit Du seine Seele heiss entfiammt.

Dem Leben jauchzend an die Brust zu sinken,

An jedem Ratselquell sich satt zu trinken,

Das ward dem Werdenden ein heilig Amt,

Das bot ihm Halt, das wies ihm steile Bahnen,

Das warf in's Graue vvaffenhelles Ahnen,

Bis Not und Knechtschaft hinter ihm versank.

Drum kommt er heut' nach fiinfunddreissig Jahren,

So jung vvie Du, wie Du mit grauen Haaren,

Und neigt sich deinem Thron und sagt dir Dank.



Til Georg Brandes

HVAD skall man skrifva om en man som Georg Brandes dårfor att han

fyller 70 år, då han i sin jåtteproduktion gifvit hela sin sjals rikedom,

sitt hjårtas glod och sin hjårnas oofvertråffade klarhet? Statyn står fårdig

for alla tider och behofver inga belysningar utifrån; den store tåndaren

och ordnaren år sin egen karaktårsfulle analytiker, fastformad och helgjuten.

Kring snillets man kan med lefnadsåren bli tomt och kallt, ty hojderna

och vidderna hora ensamheten till. Men for den som alltjåmt lika linjerått

foljt ofvertygelsens utstakade våg, icke vacklat eller sett tillbaka, som al-

drig svikit hvad han svurit och aldrig „skrifvit under" likt Cherbuliez'

polack, for honom bor kunna Ijuda dit upp om han vill lyssna, oberoende

af landamåren och årtionden , ett hålsningens sorl från nya och unga ska-

rer, hvilka gå framåt i samma tecken som hans eget. Och på piede-

stalen, då han en gang år borta, finns inskriften till hånds — genom gene-

rationer kan dår stå i presensform Heines stolta ord: „du bist das Schwert,

du bist die Flamme". Dumheten, lognen, fortrycket och morkret skall alltid

finnas, liksom kampen for rått och sanning, frihet och Ijus. Men i den

kampen lefver anden i ordet och blir evig.

Henning Berger.

Hr. Bergers Bidrag er efter For-

fatterens Ønske gengivet uoversat. j^

.... En stille By i Norge. En By, der laa hen i Døs. En By, der

havde haft sin Betydning i Krigens og Søfartens Tider, men som nu laa

halvvejs udenfor det hele . . . som likte sig bedst en stille Septemberdag

med gul Høstsol over.

Der voxed jeg op. Der fornam jeg de første Røster fra Verden derude.

Ikke mange Røster naaed ind. Javist, vi havde jo vore fire „store". De

hørtes jo. Bjørnstjerne Bjørnson havde den stærkeste Tone. Et Aar mod

„Mangegifte", ét Aar mod Latinen, ét Aar mod Krigen. — Ibsen sad endnu

i sin Landflygtighed, som hans Ophold i Udlandet kaldtes; men hvert andet

Aar dukked hans gigantiske Hoved op over Horizonten, og han slynged

over Alverden de Tanker og Ord, han de to forløbne Aar havde sat sam-

men med klart Hoved og brændende Hu. Ja, saa var det Kiellands ele-

gante Haandskrift og Lies hjemlige Stue, der kunde være hyggelig nok,

men som ligesaa ofte havde underlige Skygger i Krogene og saare øjne

stirrende ud gjennem Ruden . . .

Men hele Tiden, medens disse Stemmer lød, hørtes en Røst af en anden

Art, en urolig, forbitret Røst — saa besynderlig levende ved dens Krav,
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=,=TU Georg Brandes -

dens Utaalmodighed. En klemtende Klokke der aldrig taug. Og hør: den

toned ikke fra Østland og ikke fra Vestland og ikke fra Danmark specelt.

Den toned fra Verden.

Jeg saa engang en fangen Leopard. Og jeg ser den endnu for mme

Øjne som et ziksakformet Lyn. UaOadeiig gled den ften. og '"^^8-0-

øne lyned gjennem Indhegningen. Den v.lde ud paa V.dden. Dens uaf-

Me ige Jagen forraadte dens Frihedstrang. Ikke Ro et øjebl.k. Laflade^g

det glidende, ziksakformede Lyn. Aa, hvil dig lidt, du urol.ge Leopard!

Nej, uafladelig frem og t.lbage. Dens Krop dirrer, dens Øjne sk.nner.

Georg Brandes har kastet mangt et hastigt Indlæg ud. Han har skrevet

om Finner og Polakker og andre uretfærdigt underkuede Folk Han har

oLa skreve? Menneskers Historie, der leved i .jerne T,der. Men alt.d -

TmL som i stort, i Ting der gjaldt Nutid som Fortid - fe te v, hans

Harme over Uretten, hans Smerte over Menneskeslægtens Trællekaar. Og

rnttkunde stagge ham. Han saa, at Uretten og Usseldommen tkke blev

m ndre At den ^vig vedblev, trods kloge Mænds Bestræbelser, trods uegen-

n
'

es Opofre,ser.;ods Frihedskjæmpers Dod. Han saa at ^en b o-t,e,

ikke blot .Samfundets skjulte Smug, ikke blot i dets skumle Afk.og -
nej i Verdens Midte i alle Menneskers Paasyn pranger Urettens og Løg-

nens og den brutale Overmagts skamløse Giftblomst. Og dens Farver er

saa stærke og dens Væxt er saa frodig, at det tyder paa god Jord og dyb

Jord Og selve Menneskesindet er dens gode Jord, og selve Uvet er dens

rige Have.

Hvad saa at stride for? Hvad saa at vente paa.
, ^ ^ ^

_ Men for hver ny Uret for han op. Hans Vrede var l.ge dyb og

inderiig.

Saa var det endnu et Ord om Leoparden.

Sidste Gang, jeg saa den, g.k den ikke trodsig og forb.tret trem og

tilbage mere Lyne° glimted ikke længer. Den havde lagt s,g ned. Den

var nær den var harrad resigneret. En og anden besøgende rakte Haan-

ind tii den, ja den heie Arm, og skammed den ud for dens fcr ge

Uro: „Naa, ligger Du nu endelig der!"- Ja, den var høj Grad ufarhg.
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77/ Georg Brandes

Og nu for en Tid siden læste jeg et Stykke af Georg Brandes. Det

hed Don Quixotes sidste Ridt ... Se, nu var han træt, han hviled, han saa

resigneret hen for sig og rysted vemodig paa Hovedet: „Hvorfor gjorde

jeg mig dog al den Umage? . . . Naa, nu kan det være nok. Nu slaas

jeg ikke mere."

Se, den stærke, urolige Mand — endelig var han bleven „vis".

— Og dog, en Tvivl tog mig:

Mon hans Visdom er sikker? — Mon ikke det ziksakformede Lyn en

vakker Dag blinker paany?

Thomas Krag.

M^i
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MINDER
FRA RIGSRAADET I NOVEMBERDAGENE

1863 OG 64

Af fhv. Højesteretsjustitiarius C. V. NYHOLM.

INGEN, som den jj. Novbr. 186} havde

det Held at overvære Rigsraadets Af-

tenmøde paa Kristjansborg Slot, vil no-

gensinde forglemme den frejdige og løf-

tede Stemning, der prægede Forhandlin-

gerne og fra disse bredte sig over den

tætpakkede, lyttende Tilhørerskare, blandt

hvilke ogsaa Nedskriveren af de efterføl-

gende Linjer havde faaet Plads.

Det var jo et Livsspørgsmaal for vort

Fædreland, som skulde til Afgørelse,

Spørgsmaalet om det af Hall som Kon-

sejlspræsident forelagte Udkast til „Grund-

lov for Danmarks og Slesvigs Fælles-

anliggender". Det var ingen ringere end

Madvig — i sin Tid som Minister Tals-

mand for Sønderjyllands Deling efter

Nationaliteten, hvad den Gang ikke vandt

ham Popularitet — der præsiderede med

den ham ejendommelige, rolige Værdig-

hed; mange højtansete og veltalende

Politikere havde Ordet fra forskellige

Synspunkter; men det var Ordføreren

for det nedsatte Udvalg, det var Krieger,

som fortrinsvis og med fuld Føje fæng-

slede Opmærksomheden. Jeg hører end-

nu hans fyndig bevingede Paamindelse*)

*) I sin iøvrigt saa fortræffelige Bog ,Mæn-

dene fra 1848" betegner Erili Henrichsen Kriegers

Slutningsforedrag som ^,opstyltet". Lad saa være,

men der er jo en stor Forskel mellem kritisk at

vurdere en Mands Ord et halvt Aarhundrede, efter

at de ere faldne, og det Indtryk, som modtages af

til dem, som maatte nære Betænkelig-

heder, fordi Udkastet ved at udsondre

Holsten af Fællesstats Omraadet i Virke-

ligheden drog den naturlige Konsekvents

af selve det tyske Forbunds Gang efter

Gang siden de berygtede Notevekslingers

Begyndelse fremsatte F'ordringer — „Vi

ville ingenlunde udestænge os fra vore

holstenske Brødre — det var i Korthed

Meningen — , men nu da vi har ventet

Aar ud, Aar ind for at faa dem med,

nu kunne vi ikke vente længere, ihvor-

vel vi ville modtage dem med aabne

Arme, naar de fredelig ville komme til

os — ". Og da han saa med hævet Røst

sluttede sit fremtidssvangre Foredrag:

„Lad os mindes det gamle Ord: con-

silia fortissima, sæpe tutissima! Hvo intet

vover, han intet vinder, men dristig vo-

vet, halvt er vundet", da bragede Bifald

ustandselig fra Tilhørerne, uanset Præsi-

dentens Formaning til os om at lægge

Baand paa vore Følelser, men da han

ikke mange Minutter efter fra Formands-

sædet meddelte Resultatet af den ved

Navn foretagne Afstemning: „Regerin-

gens Udkast vedtaget med 40 Stemmer

mod 16"*) tilføjende: „Gud give, det

en Tilhører under Paavirkning af Øjeblikkets Si-

tuation.

*) Blandt de „Nej" stemmende skal nævnes:

Blixen-Finecke, Bluhme, David, Andræ, Tscherning,

I. A. Hansen, G. Winther, Algrén-Ussing, Tillisch o. fl.
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Minder fra Rigsraadet i Novemberdagene 1863 og 6^

maa blive til Held og Ære for vort

Fædreland", da rungede Hurraraab og

Bifaldsklap iløs paany, og det ikke blot

fra Tilhørerne, men fra selve d"Hrr. Rigs-

raader i Salen, ja end ikke den alvorlige

Præsident lagde Dølgsmaal paa sin Glæde,

og en festlig Højtidsfornemmelse bølgede

med Lynets Fart fra Slottet over den hele

B}^ og fra Byen igen over hele Landet.

Men noget senere, endnu selvsamme

Aften begyndte Rygterne om Kongens

Sygdom paa Glj'ksborg Slot at antage

en foruroligende Karakter, og 2 Dage

derefter ringedes Sørgebudskabet om
Frederik den Syvendes Død ud over Land

og Rige.

Paa Kongens Død fulgte saa Slag i

Slag — efter at hans Efterfølger paa

Tronen under 18. Novbr. havde besluttet

sig til at stadfæste det vedtagne Grund-

lovsudkast — Forbundseksekutionen, Da-

nevirkes Rømning uden Kamp, Dybbøl-

skandsernes Belejring og Indtagelse, Fjen-

dens Overgang til Als, Nørre- J^ilands Be-

sættelse og Fredslutningen i Wien den

30. Oktober 1864 — og ikke fuldt ét Aar

derefter — hvor kort, naar der regnes i

Tid, men hvor fjernt, naar der regnes

efter Begivenheder og Oplevelser — atter

et Rigsraadsmøde i Novbr. Maaned, der

ligesom hint tidligere vil være uudslette-

lig indprentet i Tilhørernes og Deltager-

nes Erindring.

Først dog et flygtigt Tilbageblik paa

nogle af de forud for gaaende nj^sberørte

Tildragelser.

At befæste og forsvare Danevirke^Thyra.

Danebods gamle Vold, det var en til-

talende, poetisk skøn Tanke, som efter

den hæderfulde Treaarskrig blev hilset

med Begejstring af Mænd og Kvinder

rundt i Kongeriget og Sønderjylland, idet

den forenede stolte historiske Minder med

lyse Fremtids Haab. De ledende Presse-

organer (især „Fædrelandet" og „Dag-

bladet") lyste Tanken, der saa varmt

havde grebet Folkets Flertal, i Kuld og

Køn, medens de advarende Røster, som

nu og da lod sig høre Ira forskellige,

militære Sagkyndige, kun lidet ændsedes,

saameget mindre som det paa Grund al

Venskabsforholdet mellem Skandinaviens

tvende Fyrster (Frederik VII og Karl XV)
og Folkene indbyrdes var en udbredt

Tro, at vi, naar det for Alvor gjaldt,

ikke vilde blive ene om at værge „Nor-

dens Grændser" mod det tyske For-

bunds Overgreb. Medens Tærningerne

saa at sige allerede vare kastede, havde

et talrig besøgt Folkemøde i Kristjania"^),

hvis Eksempel blev efterfulgt i andre

norske Byer (bl. a. Trondhjem), vedtaget

en Adresse til Kong Karl med Begæring,

at de forenede Riger skulde komme Dan-

mark til Hjælp i dets Kamp for Slesvig,

og fra Stockholm havde „Fædrelandet"

kunnet bringe den saa sørgelig berømte

Telegram om „de 22 OCX) Mand der kom-

mer og Han selv".

Tung og bitter blev derfor Skuffelsen,

da det viste sig, at vi dog kom til 'at

staa alene, forladt af vore Stammefræn-

der og under koldsindige Skuldertræk

fra det øvrige Europa, og da det spurg-

tes, at Hæren i Natten den 5. Februar —
i Henhold til et under Overgeneralen de

Meza afholdt Krigsraads**) Beslutning —

*j Mødet, i hvilket over 5000 Mennesker an-

gives at have deltaget, afholdtes den 22. Decbr.

og 2 Dage efter (Juleaften) rykkede de første For-

bundstropper (Sakserne) ind i Altona, som blev

forladt af den faatallige danske Garnison, medens

samtidig Hertugen af Avgustenburgs ældste Søn

proklameredes som Hertug Frederik Vid til Sles-

vig-Holsten.

**) Alle Krigsraadets Medlemmer (deriblandt du

Plat, Bernstorff, Johannes Harbou, Rosen m. fl.).

med Undtagelse af Generalmajor Ltiltichau, vare

enige.
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Minder fra Rigsraadet i Novemberdagene 1863 og .64

uden Sværdslag havde, som det hed sig,

mod Krigsministerens Befaling forladt

Danevirke og trukket sig tilbage til

Dj^bbøl Højderne, da lød — som Alfred

Hage senere i Rigsraadet udtalte det —
„et Smertens Skrig gennem Nationen,

og Folket raabte, at det var en Mørkets

Gærning".

Den usalige, i dette Tilfælde selvfølge-

lig grundfalske Mistanke om et eller an-

den Slags Forræderi, der saa ofte griber

Masserne under store nationale Ulykker,

kastede sig over den Omstændighed, at

Kongen og Konsejlspræsidenten (siden

31. Decbr. Monrad) den v31. Januar om
Natten i al Stilhed havde begivet sig

over til Slesvig, og gav sig Luft paa en

ikkun altfor forkastelig Maade, i Køben-

havn, bl. a. ved forargelige Optrin om
Aftenen den 6. Februar foran Palæerne

paa Amalienborg, og uhøvisk Adfærd

ligeoverfor nogle af Kongehusets Damer,

ligesom ogsaa Krigsministeren (Oberst

Lundby) og hans Adjudant døjede nogle,

heldigvis mindre Forulempelser, da de

passerede Højbro og Slotspladsen den

næste Formiddag. Til al Lykke satte

Bevægelsen sig dog hurtig, da det er-

faredes, at Overgeneralen og hans Stabs-

chef (Oberst Kauffmann) vare blevne

kaldte til København for at gøre Regn-

skab for det skete, og at Overkomman-

doen midlertidig var overdraget General-

major Lntticliaii, der atter et Par Uger

efter afløstes af Generallieutenant Gerlach,

medens Rigsdagen, efter at have erklæ-

ret, at „Folket trøstig kan forlade sig

paa, at den vil vide ved alle lovlige

Midler at hævde Landets Ære og Selv-

stændighed", vedtog at sende en aner-

kendende Hilsen til Hæren og en Adresse

til Kong Kristjan, som svarede, at „han

vilde staa fast og holde ud til det yder-

ste som en fri Konge for et frit Folk."

Imidlertid havde vor Hær taget sit

Hovedstade i Dybbøl-Skandserne og ved-

blev, trods de overmægtige Angreb baa-

de i Front og Flanke fra Broagerland,

sejgt og modigt Uge efter Uge at holde

dem, indtil Fjendens overlegne Kanoner

havde forvandlet dem til sammenskudte

Grusdynger. Men omend dette haard-

nakkede Forsvar vandt os Europas Sym-

pathi og højnede vor egen svækkede

Selvagtelse, vilde det sikkerlig have væ-

ret heldigere, om Regeringen havde lyt-

tet til Overkommandoens gentagne og

indtrængende Forestillinger*), at opgive

den ikke længere holdbare Stilling, inden

Fjenden forsøgte at storme den; Tyd-

skerne havde da ikke kunnet bryste sig

med „Erstiirmung der Diibbler Schanzen

in Wort und Bild", meget ædelt dansk

Blod**), som spildtes den 18. April, være

blevet sparet, og Als næppe saa let fal-

det i Fjendens Hænder den paafølgende

29. Juni.

Da nu tillige det engelske Voldgifts-

Forslag, hvorved formentlig den nordlige

Del af Slesvig vilde være bleven reddet

for Danmark, var blevet forkastet af Re-

geringen med en Halsstarrighed, som
Henrichsen i sit ovenfor anførte Skrift

betegner som „Vanvid", da Als tabtes

og hele Jylland op til Vendsyssel var i

Fjendevold, blev det Rigsraadets tunge

*) Fra troværdig Kilde er berettet, at der, efter

at alle hidtidige Henvendelser til Regeringen havde

vist sig virkningsløse, i et af de senest afholdte

Krigsraad var stærk og afgørende Stemning for

paa egen Haand at føre Hæren bort fra Skand-

serne og gaa tilbage til Als, men til at følge dette

Raad dristede Overgeneralen sig ikke, og da du

Plat opfordrede ham til at melde sig syg, hvor-

efter han som Næstkommanderende vilde overtage

Ansvaret fuldt ud, mente han ej heller at kunne

gaa ind herpaa.

**) Vort Tab af Døde, Saarede og Fanger ud-

gjorde 106 Officerer, 2 Læger og over 4000 Un-

derofficerer og Menige. Blandt de faldne Officerer

vare du Plat, Scholten, Lasson, Rosen o. fl.
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Hverv i Novemberdagene 1864 at give

det grundlovsmæssig nødvendige Sam-

tykke til den ved Begivenhedernes uimod-

staaelige Tryk og Rigets isolerede Stil-

ling overfor tvende Stormagter frem-

tvungne Fredsliitning i Wien aj jo. Ohhr.

1S64, hvorved Danmark, foruden paa

Holsten og Lauenburg, maatte give Slip

paa Sønderjylland med Undtagelse af

Ærø og nogle ubetydelige ombyttede

Grændsestrækninger.

For Rigsraadets Folketings''^-) Vedkom-

mende foregik Afgørelsen den 5/. Novbr.

Der rugede en mørk og uhyggelig, i

god Samklang med det taagede, slud-

fulde Efteraarsvejr udenfor, staaende Stem-

ning over Thingets Medlemmer, alt som
de samledes i Salen, og der stod i deres

Ansigter ligesom at læse Forudfølelsen

af det tunge Ansvar, de om faa øje-

blikke vilde blive kaldede til at dele.

Det havde maaske i sig selv været

værdigst, om der paa denne Dag slet

ikke var blevet talt i Salen; men simpelt

hen uden Motivering svaret „Ja" eller

„Nej"' . . . dog dertil vare Hjærterne for

fulde, og der faldt mange og gribende

Afskedsord. — Med særlig Deltagelse

hørtes den Farvel-Hilsen, som de i Thin-

get hidtil mødte sønderjydske Repræsen-

tanter (nemlig for Als og de mageskif-

tede Grændsedistrikter) bragte den For-

samling og det Land, de efter denne Dag
ikke længere skulde tilhøre; alvorsfulde

og tankevægtige Betragtninger kom til

Orde ; særlig Birkedal motiverede sit ube-

*) Efter Forfatningsloven af 18. Novbr. 1863

havde Rigsraadet, som tidligere kun havde ét Kam-

mer, ligesom Rigsdagen faaet et Landsthing og et

Folkething. Af 'de slesvigske Rigsraader var der

paa Grund af Krigsforholdene kun blevet valgt

Repræsentanter for Als og Æro.

tingede „Nej" m.ed lige saa megen Varme
og Veltalenhed som Viborg, der ellers

plejede at være hans Meningsfælle, sit

modstræbende og nølende „Ja". Men
ingen af alle Talerne gjorde saa dybe

Indtryk som Monrad og Hall.

Monrads Ord — Monrads til hvis Navn
de tidligste og skønneste Minder fra

Martsministeriets og Juni -Grundlovens

Dage, ikke mindre end fra de sidste Ti-

ders Hjemsøgelser og Ulykker, knyttede

sig — lød som en Ligtale over Dan-

mark og dets Fremtid: „Bag vort „Ja"

idag ligger en Gang i Tiden Danmarks

Deling ved Storebælt, og vi overgiver de

danske Sønderjyders Nationalitet, deres

Sprog og alt, hvad der er et Folk hel-

ligt, til den forsmædeligste Undergang."

Men Hall — ogsaa ved denne Lejlighed

som saa ofte tilforn i det politiske Liv

tagende Afstand fra Monrad — opgav

derimod ikke helt Ævret: „De vil holde

fast ved deres Nationalitet, saaledes om-

trent sluttede han, Folkelivet vil ikke blive

knust hos de danske Slesvigere, om end

vi nu afstaa dem. Deres Nationalitet vil

leve og overleve ogsaa de Anstrengelser,

som muligvis ville blive gjorte for at kue

den, og den vil finde fuld Støtte hos et

Folk, som nu er et fuldstændig rent dansk

Folk." . . .

Omsider fik dette kvalfulde Møde Ende.

Ved Afstemningen svarede 75 „Ja", men
20 „Nej"; medens 2 Dage senere i Rigs-

raadets Landsthing 55 stemte for at

samtykke i Fredstraktaten og 4 imod.

— Den 16. Novbr. udstedtes et aabent

Brev. hvorved Kongen løste de afstaaede

Landsdeles Befolkning fra deres Troskabs-

ed, og under 22. Decbr. næstefter fore-

lagde Regeringen: „Forslag til Grund-

lovsbestemmelse angaaende Ophævelse

af Forfatningsloven af 18. Novbr. 1863,

naar Rigsdagen har vedtaget den ved-
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føjede gennemsete Grundlov af 5. Juni

1849".

Hermed var Forfatningskampen, som
endte med Grundloven af 28. Juli 1866,

indledet, men hermed var ogsaa det sid-

ste politiske Baand mellem Danmark og

Sønderjylland overklippet. Og vel lige-

som lysnede det et øjeblik op, da der

ved Napoleon III's Mellemkomst i § 5 i

Pragerfreden af 1866 mellem østerrig og

Prøjsen indskødes en Bestemmelse om,

at „Befolkningen i Nordslesvigs Distrik-

ter paany skal forenes med Danmark,

saafremt den ved en fri Afstemning ud-

taler ønsket derom", men dette Tilsagn

blev jo tilbagegivet Prøjsen fra østerrigsk

Side ved en Traktat af 1878, og fra den

Stund af har da Vejen — uhindret af

politiske Løfter og Traktater — ligget

aaben for en Fremfærd mod Nordsles-

vigs dansktalende Beboere, som har bre-

det Skændsel over Prøjsens Junkerregi-

mente og dets Haandlangere ; men Gud
være lovet! Halls Ord ere ikke blevne

gjorte til Skamme!

Og selv om Slesvig nu og i al Evig-

hed maatte vedblive at være politisk

adskilt fra Danmark, skal der dog

mere end Overvældens Magtmidler,

eller diplomatiske Pennestrøg eller hjem-

metyske Naalestik til at overklippe det

nationale Baand, der knytter de dansk-

talende Sønderjyder til deres gamle

Stammeland.

275



PYRAMIDERNES PROBLEM
Af Johannes E. Hohlenberg.

AF Oldtidens syv Vidundere er i vor Tid

kun et tilbage, det ældste og det største,

og det vil uden Tvivl overgaa og overleve

alle de Vidundere som Fremtiden endnu vil

bringe.

Ingen, der har staaet ved Foden af den

store Pyramide ved Gizeh, vil nogensinde

glemme det Indtryk af ufattelig Storhed, der

langsomt har bygget sig op i ham under den

besværlige Vandring op ad det Klippeplateau,

hvorpaa den ligger og hen over dens flade

Ryg; han vil mindes det Øjeblik, da han kom
saa nær, at Helheden forsvandt og han paa

det ringe Stykke som Øjet kunde overse,

skelnede de Sten, der bygger den op, og

hvoraf hver enkelt er mer end en Meter høj

og halvanden Gang saa bred ; hele Resten

danner en ujævn kornet Overflade, der breder

sig ud som et Bjærg, hvis Top forsvinder i

et flygtende Perspektiv og hvis Side synes

at berøre Horizonten til begge Sider. Der

findes intet Bygningsværk paa Jorden, der

gennem Afbildninger er saa kendt som dette;

men alligevel er Indtrykket man faar noget

uanet og ubegribeligt; thi intet Billede kan

paa en Gang gengive Helhedsindtrykket og

Detaillerne, og det er først disse der viser

hvilken Maalestok der er brugt.

Om Efteraaret, naar Nilen er oversvømmet,

naar dens Vand lige til Foden af den lod-

rette Væg, der danner Ørkenens Grænse, og

bag hvis Kam de tre Pyramider ligger i
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skraa Række, diagonalt i Forhold til hinan-

den. Mod Øst strækker Nildalens smalle

Bælte sig fra Nord til Syd med en Frodighed

og en Friskhed uden Lige. Det vældige Sol-

lys gennem den fugtige Atmosfære lægger

en Sølvtone over Dalen, der giver den en

Renhed som om alt var nyskabt. I Baggrun-

den hæver sig en anden lodret Klippevæg,

Bjærget Mokattam, og Ørkenen begynder.

Ved Solnedgangstid fyldes Luften af bronce-

agtige Toner og Mokattam gløder i rosenrødt.

I det Øjeblik Solen synker, forsvinder Pyra-

miderne og Ørkensandets Guld og gaar over

i en blond lysende Tone af samme Lysstyrke

som Luftens blaa, og nu indtræder et af de

ejendommelige Lysfænomener som Stedet er

saa rigt paa. Pyramiderne synes at fyldes

med Lys, som udstraaler ligelig til alle Sider

og udsletter deres Hjørner og Kanter. Har

Kalkstenene i deres Flader en Evne til at

indsuge Sollyset og give det igen i Mørke

som visse Fosforstoffer, eller skyldes det Si-

dernes Hældningsvinkel, der udsætter dem

omtrent ligelig for Lyset fra Rummet? Noget

lignende ses naar Fuldmaanen staar over dem

og bader dem i et rosenrødt Lys, der staar

i stærk Kontrast til det gule Sand. Selv i

mørke Nætter synes de at indsuge Stjerne-

lyset og tegner sig lyse imod Luften. Maaske

har dette Fænomen bestyrket den Tro, man

i Oldtiden nærede, og som blandt andet om-

tales af Solinus: at Pyramiderne ingen Skyg-

ger havde. Dette er delvis sandt. Hældnings-

vinklen er nemlig mindre end Solens Højde

ved Middagstid den største Del af Aaret, saa

at dens Straaler ogsaa kan belyse Nordsiden,

og kommer man ved Sommertid midt paa

Dagen, vil man virkelig faa at se, at Pyra-

miderne ingen Skygger har. Denne Iagttagelse

har uden Tvivl givet Anledning til den om-

talte Tro, der er interessant forsaavidt som

den allerede viser Tilbøjeligheden til at til-

lægge Pyramiderne mystiske Egenskaber, en

Tilbøjelighed , der næres af det irriterende

Mysterium der hviler over deres Alder, deres

egentlige Bestemmelse og Betydning, af hele

det besynderlige Liv der omsvæver dem, og

som en opmærksom Beskuer ikke kan und-

gaa at føle.

For at faa et Begreb om Størrelsen af

den store Pyramide, der er den første man

møder, er det nyttigt at foretage en Van-

dring omkring den. Det er ikke en ganske

ringe Spaseretur. Selve Pyramidens Omkreds

er næsten en Kilometer, og da dens Basis

helt rundt er dækket af nedfaldne Stenblokke

og Murbrokker af alle Størrelser bliver Tu-

ren ikke saa lidt længere. Man kan under-

vejs gøre forskellige kuriøse Iagttagelser.

Det er en bekendt Sag, at lodrette Linier

convergere mod Højden, noget enhver vil

have lagt Mærke til og undret sig over paa

Fotografier af Bygninger, taget paa kort Di-

stance; de ser ud som om de krummede sig

bagover. Man har vænnet sig til ikke at se

denne Krumning, men i Virkeligheden har

intet Øje set to paralelle Linier, de er altid

fjærnet fra det Sted hvot Synslinien træffer

Fladen i en ret Vinkel og nærmer sig hin-

anden i begge Retninger bort fra dette Punkt.

I den abstrakte Videnskab, man kalder Per-

spektivlære , har man , i Stedet for at

søge Lovene for det menneskelige Syn, som

betinges af Nethindens Kugleflade, for deri-

gennem at naa til dem, der gælder for Skøn-

heden i den fysiske Verden, begrænset sig i

et konstrueret System som baade Fotografien,

der dog er blottet for individuelt Liv, den uhil-

dede Iagttagelse og selve Naturen dementerer.

Stil Dem ved Foden af den store Pyramide

og brug Deres Øjne, uden forudfattede Meninger.

Vanen kun at møde lodrette Flader i Arkitek-

turen, i al Fald af nogenlunde Størrelse, i For-

bindelse med den theoretiske Viden har efterhaan-

den tilsløret den umiddelbare Iagttagelse. Her

staar vi imidlertid overfor fire Skraaplaner, saa

store, at de ganske fylder Synsfeltet og uden

at vi har nogen lodret Linie at knytte vore sæd-

vanlige vante Begreber til, og Indtrykket

bliver et ganske andet. Fladen krummer sig

277



Pyramidernes Problem

tj'delig bagover, viser sig med andre Ord

aldeles ikke som en Flade, og de Linier som

som begrænser den, er ikke rette men krum-

me, og løber i den Grad i Forlængelsen af

hinanden at det næsten er umuligt at afgøre,

hvor Toppen er. Stiger man halvvejs op ad

Pyramiden, er Indtrykket endnu mere forvir-

rende; man føler sig ganske udenfor den

sædvanlige plane Verden i en fremmed Sfære,

bygget op efter andre Love, hvor den nær-

meste Vej mellem to Punkter ikke er den

rette Linie, men en krum. Der er næppe

Tvivl om at man, om man opslog sin Bolig

paa et af Trinene hurtigt vilde vænne sig til

at henføre de nye Indtryk til de tilvante; og

Maalingen viser at Linierne er, hvad vi plejer

at kalde rette; men det viser, at de gængse

geometriske Forestillinger er et System kon-

strueret af vor Forstand paa Grundlag af

visse Egenskaber hos den fysiske Materie,

som den utvivlsomt hjælper os til at forstaa,

men som hverken tilfredsstiller den rene

Tænkning eller Sanserne og derfor ikke kan

være udtømmende eller overhovedet gyldigt

udover er vist forholdsvis snævert begrænset

Omraade af Tilværelsen,

Om Pyramidernes Bygmestre skulde have

kendt disse Ejendommeligheder og de Slut-

ninger, man kan udlede deraf, kan ikke let

afgøres. Men de har i Konstruktionen lagt

en saadan theoritisk og praktisk Viden for

Dagen at man ikke let tilskriver dem for

meget. Disse Vidunderbygninger gemmer

utvivlsomt Hemmeligheder, som først en se-

nere Tid vil formaa at udrede.

Deres ydre Form er saa kendt, at al nær-

mere Beskrivelse er overflødig; men der er

i Enkelthederne og i Proportionerne mange

Ejendommeligheder, der gør en nøjere Un-

dersøgelse i høj Grad interessant.

Noget af det første, man opdager, er de-

res Orientation efter Verdenshjørnerne; Øst

og Vestsiden af Basis ligger i to Meridianer

saa nøjagtig udregnet, at der paa den 233

Meter lange Linie kun er en Afvigelse af 4

Bueminutter mod Øst og Vest. Ved Jævn-

døgnstid ligger altsaa Solens Opgangs og

Nedgangspunkter netop i Forlængelsen af

Nord og Sydsiden. Naar man ved hvor van-

skeligt det er at bestemme en Bygnings

Orientation med en saadan Nøjagtighed, kan

man danne sig et Begreb om de Midler, dens

Bygmester raadede over. — Jeg vil i den

følgende Beskrivelse nøjes med at omtale den

af Pyramiderne, der gaar under Cheops Navn,

og kun af og til nævne de andre til Sam-

menligning. Den er baade den største og den

mest kendte, og alt tyder paa at den i en-

hver Henseende indtog en Førsteplads.

Desværre har den mistet Toppen, og hele

den udvendige Granitbeklædning er i Tidens

Løb med Vold bleven fjernet for at bruges

til andre Bygninger; den er altsaa lidt min-

dre end i sin oprindelige Tilstand; men da

Fundamentets Hjørnesten endnu er paa deres

Plads, er det let at udregne de virkelige Di-

mensioner. Grundfladens Side var 233 Meter,

Højden maalt fra denne og til Spidsen var

186. Da Hældningsvinklen er 5 I'' 45' findes

let den lodrette Højde nemlig 148 m. (Disse

Maal er angivet tilnærmelsesvis i hele Meter.)

Betragter man disse Tal lidt nærmere, lægger

man Mærke til forskellige Ting. Det viser

sig, at Kvadratet paa den lodrette Højde er

nøjagtig hg Sidefladens Areal. Dette sidste

forholder sig til Grundfladens som 2 : 5 mens

Grundfladens Side i Forhold til Sidefladens

Median (Apothéme) er som 5 : 4. Som oven-

for sagt er Siden 233 m. eller nøjagtig

232,805 ; Perimetren bliver altsaa fire Gange

saa lang nemlig 931,22; divideres dette Tal

med den dobbelte Højde 296,41 faas som

Resultat 3,141592 med saamange De-

cimaler man ønsker. Enhver Skoledreng vil

i dette Tal genkende det berømte n, For-

holdet mellem Periferien og Diametren i en

Cirkel. Tænker man sig (som Aristides fra

Milet)Pyramiden suppleret med en symmetrisk

underjordisk Halvdel, repræsenterer altsaa

Forbindelseslinien mellem de to Spidser Dia-
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metren i en Cirkel, hvis Periferi udtrykkes

af den firkantede Basis, eller med andre Ord

:

Problemet om Cirklens Kvadratur har her

fundet sin praktiske Løsning. At dette For-

hold skyldes en Tilfældighed er næppe tæn-

keligt. Der kan næppe være nogen Tvivl om,

at Egypterne til Bunds har kendt Lovene for

Geometrien, de irrationelle Maal der i stort

Antal findes i Pyramiderne, og mange andre

Ting hvis Opdagelse man plejer at tilskrive

senere Tider. Demokrit, Py-

thagoras og Euklid har hentet

deres Viden hos dem.

Men ogsaa i andre Ret-

ninger venter der os forbav-

sende Afsløringer. Som alle

ved, er den moderne Normal-

meter bestemt som 10
"

(1 : 10000000) af Afstanden

fra Nordpolen til Æquator.

Den egyptiske Alen, der var

Maalenhed paa den Tid Py-

ramiderne blev bygget, be-

stemmes med Nøjagtighed

til: O,'"- 6356521; dette Tal

har længe været kendt, og

det kan derfor kun fylde

med den største Overraskelse, naar man læser

de nyeste geodesiske Resultater, udregnet af den

bekendte Astronom Clarke. Han finder som

Jordens polære Radius (Afstanden fra dens

Centrum til Nordpolen) 6356521 Meter, nøj-

agtig 10' Gange den egyptiske Maalenhed!

Egypterne havde altsaa i Stedet for Meridi-

anen valgt Radius som Basis og udregnet

den (med Fradrag af Fladtryktheden) med en

Nøjagtighed af en Milliontedel.

Et af de vigtigste Maal i Astronomien,

som man altid har arbejdet paa at bestemme

med stadig større Nøjagtighed, er Jordens

Middelafstand fra Solen. Fra man i den tid-

lige Oldtid antog denne for at være af Stør-

relse som Peloponnes og i en Afstand af 15

Kilometer, er Forestillingen stadig vokset

indtil man i Midten af forrige Aarhundrede

angav den til 154 Mill. Kilometer. Fra det

Tidspunkt har hver ny Maaling reduceret

dette Tal lidt, og det sættes nu almindelig

til 149400000 Kilom. Tager man Pyrami-

dens Højde og multiplicerer den med 10^

faar man 148205000 Kilom.

Skyldes den lille Uoverensstemmelse Egyp-

terne eller de moderne Maalinger, der end-

nu ikke helt har naaet det rette ?

Maaler man Pyramidens Side med den
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ovenfor angivne egyptiske Alen, finder man

365,2563. En Astronom vil i dette Tal gen-

kende det sideriske Aar udtrykt i Dage, den

Tid Solen bruger om at komme tilbage til

samme Punkt paa Ekliptika. Det er muligt

at udlede flere Bestemmelser af denne Art,

men det vilde blive for vidtløftigt og næppe

interessere andre end Specialister. Dog maa

et Par Ting endnu omtales. Den skraa Gang,

der fra Nordsiden fører ind i det indre, dan-

ner en Vinkel med det vandrette Plan paa

26*^41'. Den peger altsaa omtrent mod Him-

lens Nordpol, men ikke helt nøjagtigt. Ste-

dets Breddegrad er nemlig 29^ 58' 5 1". Sid-

der man et Stykke inde i Gangen, vil man

altsaa se Polarstjernen oventil i Aabningen.

Er det muligt, at denne Unøjagtighed (hvis

man forudsætter, at det er en saadan) skyl-
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des en Forandring i Stedets Breddegrad, d. v. s.

af Jordaxens Stilling i Jorden, og kan der

ad denne Vej tænkes en Besvarelse af Spørgs-

maalet om Tiden for Pyramidens Bygning?

Jeg overlader dette Spørgsmaal til Astrono-

merne.

En egyptisk Astronom Mahmed Bey har

gjort et noget lignende Forsøg. Han gik ud

fra at Sirius, der fra

gammel Tid var

Egyptens Hovedstjer-

ne, den der f. Ex.

angav Tiden for Ni-

lens Stigning, maatte

have spillet en Rolle

ved Pyramidens Kon-

struktion, og søgte

at finde en Sammen-

hæng imellem dem.

Han konstaterede, at

den i sin daglige

Kulmination stod næ-

sten vinkelret paa Py-

ramidens Flade, og

ved at tage Hensyn

til Præcessionen og

andre periodiske Be-

vægelser fandt han,

at dette nøjagtigt

havde været Tilfældet

i Aaret 3303 f. Chr.

En anden arabisk

Forfatter Abu Zeyd

siger, støttende sig paa en gammel Tradi-

tion, at den er bygget paa den Tid da Ly-

ren befandt sig i Krebsens Tegn. Dette maa

antagelig forstaas som: da Sommersolhvervs-

koluren gik gennem Lyren, hvad der vistnok

var Tilfældet omtrent 10,000 Aar f. Chr.

Ogsaa her maa jeg overlade til Astrono-

merne at drage videre Slutninger. —
Vi vil imidlertid fortsætte vor Vandring og

undersøge det Indre. Indgangen findes som

sagt paa Nordsiden i 1 5 Meters Højde, en

Slags Rampe fører op mod den fra begge

Sider. Den bestaar af et firkantet Hul lidt

over en Meter højt og noget bredere, over

Mundingen ligger som et Tag en uhyre

Kalkstensblok, men da den nuværende Ind-

gang ligger adskillige Meter indenfor den op-

rindelige Overflade, er det umuligt at sige

hvordan den har været lukket; sandsynligvis

har den været dækket af en Sten ophængt

i en vandret Axe,

der ved at svinges

ud eller ind, gav

Plads for den ind-

trædende. Paa de to

andrePyramider, hvor

den ydre Granit-

beklædning for en

stor Del er bevaret,

ses Spor af et saa-

dant System.

Gangen er saa

lav, at man stadig

maa bukke sig, Gulv

og \'ægge er af fini

polerede Kalksten og

meget glatte. Den

er omtrent 100 Meter

lang og fører ned i

et underjordisk Kam-

mer. Men længe før

man naar saa vidt,

lægger man Mærke

til en uhyre Granit-

blok i Loftet, der

stikker stærkt af mod sine Omgivelser, der

er af hvidgul Kalksten. Her udmundede

i tidligere Tid en opadskraanende Gang

af samm.e Dimensioner som den første. Ad

en Udhulning udenom Granitblokken , der

skyldes en Søn af Harun al Raschid, naar

man om paa den anden Side af denne og

kryber nu op ad en Gang ikke mindre

glat og besværlig end den første. Den mun-

der ud i en lille Platform og man staar i

det berømte store Galleri. I et Par Stearin-

lys svage Skin ser man midt for sig en Aab-
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ning der fører ind til en mørk Gang , og

paa begge Sider en smal og stejl Barriere,

der over Dørens øverste Kant forener sig

til en opadskraanende Flade der forsvinder i

Baggrundens Mørke. Over sig skimter man

akkurat Loftet i en tilsyneladende svimlende

Højde (8 m. 50) og til højre aabner sig et

sort Hul i Gulvet, Nedgangen til den saakaldte

Brønd, der i en Dybde af 64 Meter munder

ud i den nederste Gang tæt ved det under-

jordiske Kammer. Følger man Gangen ligeud

naar man et firkantet Rum, hvis Loft dannes

af skraatstillede Stenbjælker, i Væggen til-

venstre findes en høj Niche. For at naa op

Gennemsnit af den store P\Taraide,

i det skraa Galleri maa man balancere langs

Væggen og ad en af Sidebarrierne, og vi-

dere ad den fuldkommen blankpolerede og

glatte Skraaflade. Man har i den senere Tid

hugget nogle Trin der foimindsker Risikoen

ved at glide og styrte ud over Aabningen

til den vandrette Gang. Langs Væggene lø-

ber hele Vejen op et Par Barrierer 60 ctm.

høje, hvori der med bestemte Mellemrum er

udhugget 27 Fordybninger paa hver Side. I

den øverste Ende af Galleriet staar man igen

ved en vandret Gang og kommer efter at

være dukket under en ophængt Granitblok

ind i et Slags Forværelse. Her har aabenbart

været en Lukkemekanisme, som nu er øde-

lagt; man ser paa Væggen over de lave

Døre lodrette Furei-, hvori Stenblokke synes

at have gledet i en Slags Kulissesystem og

Huller, hvori deres Axer har hvilet, men det

er umuligt at bestemme Indretningen i En-

keltheder. Endelig naar man ind i det saa-

kaldte Kongens Kammer, et stort firkantet

Rum med fladt Loft, dannet af ni enorme

Granitbjælker henimod 6 Meter lange. Væg-

gene er beklædte med blankpoleret Granit og

saa omhyggelig sammenføjet, at Fingrene

glider hen over Furerne uden at føle dem.

Langs med Vestvæggen staar en Granitsar-

kofag uden Laag, ikke meget større end et

Badekar og uden nogensomhelst Inskription.

Dens Yi&gg& er ca. 10 ctm. tykke og giver

en smuk dyb Tone naar man slaar paa dem.

I den lille Forstue ses øverst oppe et

rundt Hul, som man kun ved Hjælp af Stiger

og Reb kan naa op til. Det fører op til fem

lave Rum placeret ovenover hinanden over

Kongens Kammer. Deres Bestemmelse synes

gaadefuld. I Almindelighed antages det at de

skal tjene til at aflede det enorme Pres paa

Loftsbjælkerne, skønt man samtidig erklærer

denne Forholdsregel for overflødig. Det vid-

ner ikke om en stor Tillid til de ægyptiske

Arkitekter.

Men det er ikke det eneste gaadefulde i

denne Bygning. Hvortil er de tre i forskellig

Højde hggende Kamre? Hvortil dette mægtige

Galleri med de mægtige Sidebarrierer? Hvortil

denne dybe Brønd, der utvivlsomt er bygget

samtidig med Pyramiden, da dens Snæverhed

og Dybde vilde gøre dens senere Udgravning

til en materiel Umulighed. En Sammenligning

med de andre Pyramider bringer ingen nye

Oplysninger. I den tredje og mindste er

Rumfordelingen helt anderledes, til en vis

Grad modsat ; en skraa Gang fører ned i et

dybthggende Rum; herfra aabner sig i Gulvet

Mundingen af et Galleri, der fører nedad og

ender i et Rum hvor Sarkofagen stod, som

nu ligger paa Bunden af Havet ud for Ma-

laga. Et andet Rum med 6 Nicher ligger

endnu 7 Trin dybere. I den mellemste Pyra-

mide findes utvivlsomt ukendte Rum; det

eneste man kender ligger under Grundfladen
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og hele Pyramiden, der næsten er af samme

Dimensioner som den store, skulde altsaa være

massiv, hvad der næppe tør forudsættes. I

den store derimod synes alt at være kendt;

Anordningen danner et karakteristisk Hele og

for hvert Skridt man gaar synes man at se

Planen deri uden dog at kunne gribe den

klart. Alle Forsøg herpaa munder ud i en

ubestemt Følelse af højtidsfuld Storhed blan-

det med en irriterende Bevidsthed om sin

egen Uvidenhed.

Ved Østsiden af de to mindre Pyramider

og umiddelbart stødende op til dem ligger

Ruinerne af to Templer. De synes at have

dannet et Hele, hver med sin Pyramide, skønt

det ikke er lykkedes at finde nogen indre

Forbindelse mellem dem. De siges i Almin-

delighed, med et vagt Udtryk, at have tjent

til Kultus af den døde Konge, skønt deres

Dimensioner og komplicerede Anlæg med

mange smaa Kamre synes at tyde paa an-

den Bestemmelse. Paafaldende er det ogsaa,

at der ved den største ikke findes Spor af

noget Tempel. Keops har altsaa ingen Kul-

tus faaet?

Efter denne korte Oversigt over Pyrami-

dernes Ydre og Indre, deres Proportioner og

Materiale, vil vi forsøge deraf at udlede,

hvem der byggede dem, naar de er bleven til

og hvad deres egentlige Bestemmelse kan

have været. Der har været fremsat mange

Meninger herom, den ene besynderligere end

den anden. Den mest udbredte, der i Al-

mindelighed læses og betragtes som fastslaaet

er, at de er Gravmonumenter over Kongerne

Kufu (Keops), Kephrenog Menkerah, hvis Mu-

mier skal have hvilet i de indre Kamre. Før

jeg gaar over til at betragte denne Theori lidt

nærmere, vil jeg nævne nogle andre Meninger.

Plinius, der ligesom Herodot, med Forbehold

beretter, hvad han har hørt fortælle, vil vide

at den egentlige Grund til Pyramidernes Op-

førelse var at give Folket noget at bestille,

hindre dem i at beskæftige sig med Politik

og derved ledes til Oprør.

Midlet synes vel udtænkt, skønt den, der

havde Magt til at tvinge en Arbejdsstyrke af

den Størrelse, der har været nødvendig til et

saadant Værk, ikke skulde synes at have

noget at frygte. Han mener ogsaa, at de var

bestemt til Gemmesteder for Skatte. Denne

Tro lever endnu hos Araberne, der ved mange

Sagn om, hvad de har rummet og endnu rum-

mer af Kostbarheder. Andre har i dem villet

se en Slags Norm for det ægyptiske Maale

og Vejesystem, eller et samlet Udtryk for

Folkets Kundskaber i Mathematik, Astronomi,

Fysik osv. ; et Middel som ogsaa senere Ti-

der har drømt om at finde, til i simple va-

rige Former at bevæge de højeste Resultater

af en Civilisation og føre dem frelst udover

alle politiske og naturlige Omvæltninger, som

en Arv til senere Tider. Denne Hypothese

er, som vi have set, ingenlunde usandsynlig,

den er blot ikke tilstrækkelig. Andre har

simpelthen i dem villet se Diger mod Sand-

flugten og i Sphinxen en mystisk Talisman,

der ganske vist vender Halen mod det Ele-

ment den besværger og ikke har kunnet

frelse sig selv fra at blive begravet Gang

efter Gang. Endelig har nogle ment i dem

at have de Forraadskamre, hvori Joseph gemte

Kornet fra de syv fede Aar. Det er vanske-

ligt at tænke sig noget, de er mindre egnet

til. Den eneste af disse Antagelser, som det

er værd at beskæftige sig med, fordi det er

den mest udbredte, er Gravhypothesen. Den

stammer fra Oldtidens Forfattere og har fun-

det Støtte i Analogien med de andre Pyra-

mider, der i stor Mængde findes langs Ørken-

sandet paa Nilens venstre Bred. Flere af

disse er nemlig utvivlsomt Gravmonumenter,

men de er i Konstruktion og Dimensioner

saa forskellige fra de tre store Pyramider ved

Gizeh, at ingen Slutning med Rette kan dra-

ges fra dem. Heller ikke den Omstændighed

at der i umiddelbar Nærhed af disse findes

Grave i Klipperne kan berettige til at liliægge

dem samme Bestemmelse.

Man støtter sig i Almindelighed paa den
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berømte Fortælling i Herodots anden Bog,

hvor han beretter om sit Besøg ved Pyrami-

derne. Hans Iagttagelsesevne, hans Hukom-

melse og hans ærlige Gengivelse af, hvad han

har hørt sige, selv om det forekommer ham

usandsynligt, har paa andre Omraader beva-

ret os nyttige og interessante Oplysninger fra

hans Tid; men en stor Forsigtighed er dog

paa sin Plads. De faktiske Oplysninger, som

endnu kan kontrolleres , f . Eks. angaaende

Pyramidernes Proportioner , er for en stor

Del urigtige; og naar han tror i nogle Fos-

siler, der i stort Antal findes i Kalkstenen,

at de er forstenede Linser og Ærter, der er

blevne tilovers fra Arbejdernes Maaltider, er

det en Historie af samme Art som dem Be-

duinerne endnu den Dag i Dag fortæller

naive Rejsende. Men ogsaa Præsterne synes,

af Grunde som vi senere skal se, baade at

have fortiet hvad de ikke ønskede skulde

være kendt, og at have givet Besøgende vit-

terlige Løgnehistorier at løbe med. Saaledes

maa det vistnok forklares, naar Aristides fra

Milet erklærer at vide fra Præsterne selv,

at Pyramiderne skulde have en underjordisk

Halvdel, nøjagtig symmetrisk med den der er

over Jorden; i Lighed med hvad man senere

har villet gennemføre i Kirken sacré coeur

paa Montmartre.

Den bedste Støtte for Gravhypothesen fin-

der man hos Diodoros fra Sicilien og hos

Straton. Herodots Udtalelse er tvivlsom.

Han fortæller, at Cheops lod bygge den store

Pyramide, og at han indrettede sig et under-

jordisk Gravkammer, men han nævner intet

om, at de to Ting var identiske. Men ogsaa

mellem de to andre hersker der Uenighed om,

hvem der var Bygmesteren, og om Grunden

til den overraskende Omstændighed, at Byg-

ningsværker, hvis Fuldendelse har krævet saa

kolossale Anstrængelser, aldrig har været be-

nyttet til det, de var bestemt for. Det sjmes

nemlig udenfor al Tvivl, at der aldrig har

hvilet nogen Mumie i dem. Som Aarsag

Had, som Kongerne vakte mod sig ved disse

Foretagender, og som gjorde, at de ikke

vovede at betro deres Mumie til et saa ud-

sat Hvilested ; de skulde i al Hemmehghed

have sørget for en anden Begravelsesplads.

Tanken er naturiig, selv uden den nævnte

Motivering ; deres Bestræbelser gik altid ud

paa at sikre deres Mumier at hvile uforstyr-

ret til evig Tid, og det synes lidet hensigts-

svarende dertil at vælge Monumenter, der

nødvendigvis til enhver Tid maatte tildrage

sig hele Verdens Opmærksomhed.

De henføres som sagt almindelig til de

tre Konger Kufu, Kephren og Menkerah af

det 4de Dynasti, der herskede omkring Aar

3000 f. Chr., men der nævnes ogsaa andre

Navne. Man er ikke engang enig om, at

de skyldes Konger. Den tredje og mindste

Pyramide, der i Materialets Skønhed overgaar

de andre, tilskrives undertiden en Dronning

Nitokris; efter andres Mening tilhører den

en skøn Kurtisane Rhodopis og skal være

bygget for hendes Mumie af taknemmelige

Elskere. En saadan Generositet synes dog

utænkelig. Maaske staar dette Sagn i For-

bindelse med en Fortælling, man finder hos

den arabiske Forfatter Makrizi, at Pyramiden

har en Skytsaand, der i Form af en skøn

nøgen Kvinde hver Aften en Time efter Sol-

nedgang og ved Midnat vandrer tre Gange

omkring den og søger at lokke de Mænd,

der nærmer sig. Jeg har ikke været saa

heldig at støde paa hende, skønt jeg har

færdedes derude paa de nævnte Tider. Heller

ikke har jeg set det Phænomen, som en

fransk Lærd William Graff omtaler i en Ind-

beretning til det franske academie des sciences

i 1897. Han saa en Aften ved 8-Tiden et

Lys, der syntes at komme ud af Pyramiden

og langsomt svævede omkring den omtrent

i dens halve Højde. Det forsvandt bag den

og kom frem fra den anden Side efter om-

trent 10 Minutters Forløb. Et Par Timer

senere, omtrent ved Midnat, viste et lignende

hertil anfører de nævnte Forfattere det uhyre Lys sig paa samme Sted, men af en anden
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Farve. Det gled langsomt op mod Spidsen

og derfra et godt Stykke lodret op i Luften,

hvor det forsvandt. Han forsøger forskellige

Hypotheser, f. Eks. om fosforescerende .Stoffer

bragte ud fra det Indre af Flagermus, men

erkender, at ingen af dem er tilfredsstillende.

Ved at forhøre sig hos Araberne fik han at

vide, at det var et bekendt og ofte iagttaget

Phænomen, som de satte i Forbindelse dels

med det ovenfor nævnte Sagn om Rhodopis,

dels med en gammel Fortælling om Kong

Menkerah, der af Frygt for Snigmordere al-

drig turde sove i Mørke og endnu efter sin

Død hver Aften tænder Lys i sin Pyramide.

Disse fantastiske Sagn tyder paa, at man

ad historisk Vej kun ved lidet, og at det

Materiale, hvorpaa man bygger de sædvan-

lige Paastande, kun er svagt.

En bekendt Forfatter har skildret den

Tryghedsfølelse, der griber Historikeren, naar

der angaaende en historisk Genstand kun

findes et Dokument. Er der to, er de nemlig

altid modsigende. Med Pyramiderne ved

Gizeh er man paa endnu sikrere Grund, thi

de adskiller sig fra alle andre ægyptiske

Monumenter ved ganske at mangle Inskrip

tioner. Kun et eneste Sted, nemlig i det

øverste af de føromtalte lave Rum ovenover

Kongens Kammer i den store Pyramide har

man fundet Navnet Kufu skrevet med rød

Farve. Paa dette ene Dokument i Forbin-

delse med Herodots tvivlsomme Fortælling

hviler de Theorier, der tilskriver denne Konge

Pyramiden.

Der er derimod mange Ting, der taler

imod ikke blot, at den er Kong Kufus Grav,

men at den overhovedet er en Grav. Hvortil

de tre Kamre og det indviklede System af

Gange? Man har søgt at forklare dette ved

en Hypothese om, at den oprindelige Plan,

der kun kendte eet Rum, skulde være bleven

udvidet. Man har paastaaet, at Pyramidens

Størrelse stod i direkte Forhold til Kongens

Levetid, at den byggedes gradvis om sit

Centrum, saa at den paa ethvert Punkt kunde

standses, naar Kongen døde, og at den alt-

saa udtrykte hans Regeringstid paa samme
Maade som Aarringene i en Stamme Træets

Alder. Baade Planen i Bygningen, der i

højeste Grad gør Indtryk af at være af en

Støbning, og den nøjagtige Orientation viser

det absurde i denne Tanke, der nærmest er

et Slags desperat Forsøg paa at faa en Løs-

ning paa Problemet.

Dertil kommer den Omstændighed, at der

aldrig har været A-Iumier i Sarkophagerne,

hvad man, som vi har set, har søgt at for-

klare paa forskellig Maade. Men selve Sarko-

phagerne gør Sagen ligesaa usandsynlig. Om-

trent 12 Kilometer Syd for Pyramiderne ved

Gizeh iiær Ruinerne af Memphis ligger de

underjordiske Apisgrave, der i 1851 blev

opdaget og udgravet af Mariette. De rummer

24 Sarkophager, hver hugget i en eneste

Granitblok, over 4 Meter lange, 3 m 50

høje og 2 m. 50 i Bredde. Ved Siden at

dem svinder Pyramidernes Sarkophager ind

til næsten intet. Hver af hine vilde kunne

rumme en Elefant; i Pyramidernes kan et

Menneske akkurat faa Plads. Naar man gav

Apis saadanne Hvilesteder, vilde en Konge

da have ladet sig nøje med et Badekar?

Laagene paa Apissarkophagerne er af saa-

danne Dimensioner, at man i de fleste Til-

fælde har fundet det lettere at bryde Hul i

Siden end at forsøge paa at løfte dem; og

man skulde lade en Kongemumie ligge ganske

aabent? Thi Pyramidesarkophagerne har ingen

Laag og synes ikke nogensinde at have haft

det.

Foruden dette er der en Ejendommelighed

ved Gizehpyramidernes Beliggenhed, som ad-

skiller dem fra alle andre og giver dem en

ganske exceptionel Stilling ikke blot i Ægyp-

ten, men i hele Verden, om man tør være

saa dristig at drage nogen Slutning deraf;

den tyder paa en anderledes omfattende Be-

stemmelse end at tjene til Gravkamre. Be-

tragter man et Kort over Nildeltaet, vil man

straks blive slaaet af dets regelmæssige Form;
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Nordkysten danner, enkelte Uregelmæssigheder

fraregnet, en Cirkelbue paa 90'', hvis Cen-

trum ligger i den store Pyramide. Forlænger

man dennes Diagonaler, træffer man netop

Deltaets Yderpunkter, Vest for Alexandria

og Øst for Port Said. Halveringslinien mel-

lem dem (Pyramidens Meridian) gaar i Nord-

Syd og deler Deltaet i to nøjagtig lige store

Dele. Dette bemærkedes allerede af de franske

Geografer i 17 97, og senere Maalinger har

bekræftet det. Men der er mere endnu. Føl-

mjddelhavet.

R>RT Sa»o.

PyRam

Den store Pyramides Beliggenhed i Forhold til Nildeltaet.

ger man Pyramidens Meridian (31^ lO'østl.

Greenwich) over hele Jorden, viser det sig

at være den af alle Jordens Meridianer, der

gaar over den største Strækning Land. Det

samme er Tilfældet med Breddecirklen (30 '^

nordl.). Disse Cirkler deler desuden hver

Jorden i to Halvkugler, der rummer nøjagtig

det samme henholdsvise Flademaal Land og

Hav. Den store Pyramide skulde altsaa i

egentligste Forstand være Jordens Navle; og

hvis denne Paastand virkelig lader sig bevise,

støtter den i højeste Grad den Mening, der

gør Pyramiderne til noget mere end blotte

Gravsteder. At kalde sligt Tilfældighed er

altid den sidste Forklaring, man bør ty til.

Men hvad har de da været brugt til?

De Resultater, som vi i det foregaaende

har søgt at læse ud af Pyramiderne, vil

utvivlsomt fra mange Sider møde den Ind-

vending, at der i intet af de Dokumenter,

Indskrifter, Billeder o. lign., som er levnet

os fra det gamle Ægypten, findes nogen An-

tydning af, at Ægypterne skulde have haft

saadanne astronomiske, mathematiske og geo-

grafiske Kundskaber, som det her forudsæt-

tes. Man har en Gang for alle ad de an-

tydede Veje ment at udlede Ægypternes Tro,

Kundskaber og Sædvaner. Men

man kan lige saa Hdt sige, at

de troede dette eller hint, som

man nutildags vilde kunne sige,

at Europa har den eller den Tro.

Der var ligesaa stor Forskel mel-

lem Præsternes Tro og det me-

nige Folks, som mellem Pavens

og en oplyst socialistisk Folke-

thingsmands, og man kan lige

saa lidt gaa ud fra et Doku-

ment som Dødebogen, som man

i Nietzsches Zarathustra, Hackels

Monadelære eller en anden af

vor Tids typiske Bøger vilde

kunne finde et Udtryk for Eu-

ropas aandelige Standpunkt. Den

moderne Tænkning udtrykker sig

i et helt andet Sprog end Oldtidens, men

det er en ganske fejlagtig Mening, at

den gamle billedsymbolske Mythologi skulde

være mindre rigtig og udtømmende end

end den moderne abstrakt -mathematiske.

Man har blot tabt Forstaaelsen af den og

Følingen med den. Hvorledes kan man

for Alvor tro, at Grækerne, disse fødte

Filosoffer, skulde have formet og nøjedes

med en Mythologi, der ikke var andet end

det flove Produkt, vore Æsthetikere og Filo-

loger har gjort den til? I et Par af Platons

Dialoger kan man finde Antydninger af noget

ganske andet. Og kan man virkelig mene,

at de ægyptiske Præster, fra hvem baade

den jødiske og den græske Kultur nedstam-
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mer, skulde have troet paa hele det System

af Guder med Fugle-, Katte- og Hunde-

hoveder paa samme Maade som en italiensk

Bonde tror paa sine Helgener.

Hvis man vil finde det Liv, der var den

egentlige Sjæl i de ægyptiske Templer og

Pyramider, kan det ikke nytte at søge det

paa selve Stedet ; det har sat sit Præg uud-

slettelig paa dem, formet dem som det synes

for Evigheden, og man kan læse mange Ting

ud af dem, men selv findes det der ikke

mere, lige saa lidt som man i et udtørret

Flodleje finder det Vand, der engang hulede

det, eller i en slukket Glødelampe den Strøm,

der bragte den til at lyse, og for hvis Skyld

den er lavet.

Man maa søge det der, hvor det nu er,

forsøge at følge det gennem de Forgreninger

og Kanaler, der endnu ikke har tabt sig i

Sandet, saa vidt mulig udskille det Slam og

de Slakker, der senere har blandet sig deri

og plumret det, om man tilsidst vil gøre sig

Haab om at finde den lille Rest, der er til-

bage i dets fulde Renhed.

Vi har set, at Pyramiderne i sig skjuler

Formlerne for de abstrakte Resultater, der

endnu nutildags paa forskellige Omraader re-

præsenterer vor højeste Viden. Men dermed

er deres Hemmelighed ikke forklaret. Hvad

var deres praktiske Bestemmelse, og hvilken

Sammenhæng er der mellem denne og de

Visdomssymboler de rummer?

Gennem hele Oldtiden fandtes en Institu-

tion, hvis egentlige Indhold altid har været

en Gaade, og som man undertiden i Mangel

paa Viden har villet reducere til intet. Det

er de saakaldte Mysterier. I alle Oldtidens

Kulturlande fandtes de under forskellige For-

mer og Navne, og alle de store Personlig-

heder fra Pythagoras til Paulus, fra Thales

til Harmonius Sakkas havde deri hentet deres

bærende Tanker og de forskellige symbolske

Udtryk, hvori de formede dem. Ved Old-

tidens Slutning sprængtes disse Samfund, og

der skete en Spaltning i deres Indhold. De

ledende Tanker udtrykt i forskellige mere

eller mindre tilslørede Former blev efterhaan-

den Almeneje, medens den formelle Side, den

indre Indretning, Ceremonier o. lign. vedblev

at holdes hemmelig. Begge disse Strøm-

ninger genfindes nutildags. Tankerne er dem,

hvorpaa vi alle lever ; den europæiske Kul-

turudviklings store Bedrift har været at ud-

forme og underbygge dem ved at anvende

dem paa den fysiske Verden ; den har der-

igennem skabt den fysisk mathematiske My-

thologi, som den ganske vist ofte har bildt

sig ind var den fulde Sa;ndhed, men som

har muliggjort en Forstaaelse af den synlige

Verden, som ingen tidligere Kultur har haft

Mage til.

Den anden Strøm finder man i visse endnu

bestaaende hemmelige Selskaber, der dog i

vor Tid kun rummer meget faa egentlige

Hemmeligheder, men som har bevaret For-

merne des mere uforandret. Det mest typi-

ske er Frimurerordenen, der i sine Ceremo-

nier, Navne og Udtryk viser direkte tilbage

til Ægypten. Man finder der bevaret ligesom

en Mumie af det, der var det positive Ind-

hold af Mysterierne, nemlig den personlige

Indvielse, og her er endelig Nøglen til Pyra-

miderne.

Hvorledes denne Indvielse i Enkeltheder

foregik, lader sig vanskeligt efterspore, skønt

Elementerne endnu lever og dukker op paa

mange Steder, dels misforstaaet i de mange

smaa okkulte Samfund, som vrimler overalt

i Verden, dels uforstaaet, hvor de støder

sammen med den officielle Videnskab, noget,

der hyppigere og hyppigere finder Sted. Efter

de Antydninger, man paa forskellige Steder

kan finde, bestod den af en theoretisk og

en praktisk Del, strakte sig over en Række

af Aar og gik igennem forskellige Stadier,

hvoraf langtfra alle naaede det højeste. Forud

gik en lang Forberedelse, hvori Aspirantens

moralske og fysiske Egenskaber sattes paa

de haardeste Prøver. En Erindring om disse

har man i Tryllefløjten, hvis Emne som be-
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kendt stammer fra Frimurerordenen og uden

Tvivl ogsaa i denne Ordens Indvielsescere-

monier, hvis Enkeltheder er mig ubekendte.

Til dette Øjemed tjente Pyramiderne ved

Gizeh og de Templer, hvis Ruiner endnu

støder op til dem. De var det Centrum,

hvorfra Kundskabens Lys strømmede ud over

hele Jorden. Her overleveredes fra Slægt til

Slægt de tusindaarige Traditioner, man sad

inde med, og som strakte sig langt ud over

den Splittelse og Afgrænsning, der synes at

have fundet Sted paa Jorden før den histo-

riske Tid og bragt Menneskene til at glemme

deres Fortid, og i deres hemmelighedsfulde

Gange og Kamre førtes Xeophyten igennem

de sidste afgørende Prøvelser, indtil han en-

delig i den store Pj'^ramides midterste Rum
efter den sidste afgørende Neddykken i sin

Sjæls skjulte \'erden vaagnede op efter tre

Dages Søvn som et nyt Menneske, fuldt be-

vidst gennem hele sit Væsen, helt ned i de

Egne, som en senere Tid har kaldt det ube-

vidste eller underbevidste, skønt det i Lighed

med Fj'sikernes Ælher undertiden synes at

være mere virkeligt end den sædvanlige

vaagne Bevidsthed. Til de nu næsten glemte

og endnu kun delvis genfundne Methoder,

der anvendtes i dette Øjemed, tjente de be-

synderlige Gallerier, de dybe Brønde og de

aabne Sarkophager; her generhvervedes som
personlig indre Oplevelse de Lærdomme, der

før var givet som ydre Tradition, og som
senere fik deres forskellige Former gennem
Pythagoras', Moses', Paulus' og Philons Sy-

stemer.

Hvad der mindst tiltaler en moderne Tanke-

gang heri, er den Hemmelighedsfuldhed, hvori

disse Ting holdtes; men man vil forstaa For-

delen herved, naar man gør sig det klart,

at denne Kultur holdt sig paa sin Højde i

mindst 4000 Aar og sandsynligvis længere

uden at svækkes og uden at degenerere, mens
i vor Tid en ny Kulturperiode begynder om-
trent hvert Aarhundrede.

Den Kamp, de ægyptiske Indviede førte,

da Degenerationen endelig kom ved Berøringen

med Rom, den store Fordærver af alle fine

Kulturblomster, for at bevare den store Arv
fra Fortiden, hører til de mest grandiose

Skuespil, Historien kender.

En Del af den Viden, de sad inde med,

spredtes gennem de utallige filosofiske Skoler,

der fylder de første Aarhundreder af vor

Tidsregning, indtil efterhaanden det, der var

tilbage efter Roms og Islams Forfølgelser og

Ødelæggelser, samlede sig i den brede Strøm,

man kalder den moderne Videnskab. Dennes

virkelige Afstamning glemmes som oftest;

men det bør dog erindres, at dens Grund-

læggere, Mænd som Copernicus og Kepler,

ikke lægger Skjul paa, at de har hentet deres

Principper og deres Ideer fra Ægypten.

Indvielsesmaaderne, hele det personlige og

praktiske Element, skiltes ganske ud derfra

og vedblev at være enkelte hemmelige Sel-

skabers Ejendom. Det bragtes til Europa

ved Korstogene og er stadig dukket op trods

megen Forfølgelse, lige til vore Dage.

Disse er de to Arme af den gamle Flod,

der, selv om Tiden har svækket og fortyndet

dem, har holdt sig nogenlunde rene, fordi

de ligesom Nilens Rosette- og Damiette-Arm

har skilt sig fuldstændig og gaaet hver til

sin Side. Mellem dem findes utallige mer

eller mindre plumrede Strømme, der har for-

søgt at forene begge, hvad der hidtil ikke

har været muligt. Man træffer dem under

forskellige Navne gennem Tiderne; bedst vil

de kendes som Parterne i Striden mellem

det, man har kaldt Viden, og det, man har

kaldt Tro.

I Ægypternes Lære dannede de endnu en

Enhed ; de vidste, at ingen Formel, ingen

Lov udtrykker Naturens dybeste Væsen, at

kun den, der trænger ind i sig selv og ud

fra, hvad han finder der, formaar at formu-

lere fra nyt det, andre har lært ham, kan

vente Svar paa alle Gaader; at al Lærdom,

hvormed der ikke følger en gennemgribende

og tilsvarende Forandring af Personligheden

i alle dens Udtryk, kun skaber en Illusion,

et falsk Skin af Viden, og er ødelæggende

baade for den enkelte og for Samfundet.

Dette er mer end klart i vore Dage. Ingen

kan undgaa at se det uhyre Misforhold mel-

lem den intellektuelle og den moralske Ud-

vikling i de moderne Kulturlande, og det

giver Nøglen til at forstaa, hvorfor trods den

større positive Viden, som, takket være Folke-

oplysningen, saa godt som alle har Del i,

det almindelige Intelligensniveau er saa paa-

faldende lavere end i tidligere Tider. Grun-

den er den, at man har begrænset Intelli-

gensen til en ganske lille Del af dens virke-

lige Omraade; den saakaldte videnskabelige

Anskuelsesmaade, der kun udtrykker en en-

kelt Side af Tilværelsen, er den eneste, som
det er lykkedes at etablere paa en fast Basis,
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mens man for de andre Sider af Menneske-

livet lever paa Stumper og Levninger fra

andre Tider.

Maaske er den Tid ikke fjern, da Menne-

skene ikke længer vil nøjes hverken med
Religionernes ignoramus eller med Filosofiens

ignorabimus, men vil søge Viden der, hvor

den er at finde, nemlig ad den Vej, som i

Oldtidens Indvielsessteder lærtes som den

rette og eneste, og hvis Formel et af dem
satte som Symbol over sin Dør: pwdt
asavTov.

Men det er ikke nødvendigt herfor at søge

tilbage til de gamle Methoder. Hver Tid

staar lige frit og lige umiddelbart overfor de

Sandheder, der ligger bag Livet, og finder

dem paa sin egen Maade. De er som Man-
naen i Ørkenen, der hver Dag falder frisk

ned, men maa spises paa Stedet. Den fra

i Gaar er raadden.

Ser vi ud fra dette Synspunkt paa Pyra-

miderne, som de ligger den Dag i Dag, øde-

lagt saa vidt det har staaet i Menneskers

Magt, aabnet med Vold, plyndret for deres

Materiale, hvoraf man har lavet andre Byg-

ninger, der forlængst er sunket i Grus, mis-

forstaaet og omdiskuteret, oversvømmet af

Turister, dette Jordklodens Væggetøj, som
ethvert Land burde gøre hvad der staar i

dets Magt for at holde paa Afstand; men
alligevel mægtigere end alt, hvad Mennesker

senere har skabt, uforgængelige som Jorden

selv, fulde af Fortid og dog hørende Frem-

tiden til, i alle deres indre Dele fuldendte

som paa den Dag, de blev til, uden at en

Sten har skubbet sig blot Hundrededelen af

en Tomme; set fra dette Synspunkt bliver

de til Symbolet paa den Visdom, der skabte

dem, som de tjente og som de udtrykker;

den, der som de er uforgængelig, og som
de har Tid til at vente, til Menneskene en

Gang naar det Punkt, hvor dens adskilte

Elementer indgaar en ny Forbindelse og dan-

ner den sikre Grund, hvorpaa en rolig, ubrudt,

harmonisk Fremgang uden Spring og Om-
væltninger igen bliver mulig.
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DA KAALSETHEN BLEV GAMMEL
Af Johan Bojer.

DER laa paa begge sider av den lange

indsjø en række gaarder under gran-

aaserne og lignet hinanden. Overalt var der

hvit stue og rødt fjøs og have og flagstang.

De var som bygget av den samme mand.

De var som bebodd av mennesker med det

samme sind. De smaa prøvde at efterligne

de store, og alle efterlignet skrivergaarden

paa Bø. Men skriveren var da ogsaa baade

thingmand og frihetsmand, og hans gaard

laa ligesom og smilte til alle, som. var av

samme parti. Først langt op imod dalen laa

endnu gamle tider og ruget over smaa, sol-

brændte tømmerhuse, og her bodde da og-

saa bare uvidende høirefolk.

Men midt i blanke bygden laa der en

gaard, som stak av og prøvde at være no-

get for sig selv. Den fremmede maatte uvil-

kaarlig se did. „Hvem er det, som bor der?"

— „Aa det er Kaalsethen." Skydsgutten

fniste. „Er han en raring?" — „Ja, det er

ikke saa frit."

Anders Kaalsethen havde altid pleiet at

tænke selv. Hvorfor skal nu en stue bestan-

dig være hvit? Hvorfor ikke grøn paa den

ene side og graa paa den anden? Og fjøset

— rødt? Hvorfor ikke gult? Smien malte

han violet, fordi det passer til ilden paa av-

len, og staburet blaat, fordi rotter og mus

frygter det blaa.

Kaalsethen var biet gammel ungkar, fordi

han havde regnet ut, at ægteskapet ikke er

sundt. Men aldrig vilde han ha mere end en

tjenestepike ad gangen, og hun maatte ikke

blot gjøre arbeide for to, hun skulde ogsaa

være vakker. — ?,Det er saa rimelig," —
sa folk og fniste. Kaalsethen havde ingen

tro paa dyrlæge, men prøvde at kurere sine

kretur selv, og naar de saa kunde krepere,

saa lo folk igjen. En dag kom han

hjem fra skogen med en flis i øiet, og nu

vilde han ikke til doktor, men prøvde at

tænke selv. Alun er godt for saar, hvor-

for ikke for øiet ? Legemet trænger noget,

som renser. Alun brukte han, og synet

mistet han, og onde mennesker lo, men

Kaalsethen tapte ikke troen paa alun, han

raadet som før baade gam.mel og ung til at

bruke det mot sygdom.

Det var under ottiaarenes politiske storme,

bønderne rendte til folkemøter og ropte hurra

og var indbyrdes fiender som hund og kat.

Men naar en størrelse fra byen havde skre-

ket sig hæs og maatte hvile, da dukket der

op paa talerstolen et graat hode med skjæg-

krave under haken, briller langt nede paa

næsen, og et smil i høire mundvik. Folk be-

begyndte at haanlé. „Gaa din vei, Kaal-

sethen, hvad fanden vil du nu igjen." —
„Mine ærede tilhørere!'' sa en næselyd, og

det graa hode la sig tilbake. „Hold kjæft —
vi er ikke dine tilhørere, gaa din vei, Kaal-

sethen!" — „Mine ærede tilhørere!" gjen-

tok han og begyndte at grave efter et papir

i vestelommen.

Han var bred og sindig. Han havde væ-

ret venstremand og medlem av herredsstyret,

men var sat paa dør, fordi han prøvde at

tænke selv, og da han gik over til høire,

hendte bare det samme om igjen. Nu var

Kaalsethen et parti for sig selv, og hor

nu . . .

Brilleglasset foran det blinde øie er graat

av støv — Kaalsethen gjorde aldrig noget

unyttig. Men det andet var pudset, og nu

hældet han hodet tilbake, foldet papiret ud

og læste sindig op, hvad han havde tænkt

selv. Han vilde, at naar en arbeider faar

avgi én stemme, saa skal en haandværker

ha to, en gaardbruker tre, skriveren fire,

amtmanden fem, kongen seks og skolemeste-

ren ingen. Han vilde, at kongen selv skulde
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gi lovene og ikke først spørre redaktørerne.

Han vilde, at der paa fofkeskolen skulde

læres bare to ting : Religion og raad mod

sygdomme.

Folk lo, snudde ryggen til, slog sig paa

laaret, avbrød ham, saa der ikke var øren-

lyd. Men Kaalsethen læste sit papir tilende.

Ingen skulde hindre ham i at si sandheten.

Han sat en dag ved det brune langbord

i sin stue med hænderne kommet like fra

smien og skrev en klage til kongen over

klokkeren, som var ordfører i bygden. En

anden dag havde han nogen ideer, som han

i et langt brev sendte stortingspræsidenten

til oplæsning i thinget. Det var ikke let at

faa sat det hele sammen, men han hældet

hodet til siden, funderte gjennem det pud-

sete glas og smilte i høire mundvik. Han fik

aldrig svar paa de dokumenter, han sendte,

men han vidste, de gjorde sin nytte.

Hans gaard laa ved almannvejen, og Kaal-

sethen stod ofte i skjorteærmer og med flag-

rende graa haar og stanset kjørende og

gaaende for at faa en prat. Tiderne var al-

vorlige, og her var meget at tænke over.

Han var blid og rolig overfor sin værste

motstander, endog mot klokkeren, som altid

blev rasende og skjældte ham ut. Men Kaal-

sethen hældet hodet tilbake, saa paa ham

gjennem det pudsete glas, og smilte. Man

skal aldrig forivre sig. Det gjælder at være

sindig og tænke.

En blank sommerdag med højlugt fra

markerne stod han ved veien, barhodet og

i skjorteærmer, og drøftet tiderne med sin

nabo Bergheimen, som var stiv høiremand.

Denne gubbe havde engang været slaas-

kjæmpe og dranker. Nu var han avholds-

mand og kristelig. Han grov i sit svære

skjæg, hældet sig paa staven og mente, at

om klokkeren virkelig kom paa thinget i

høst, saa blev satan selv herre i Norge.

Kaalsethen smilte — han trodde paa gud,

rnen ikke paa satan, saa nu tiet han og

tænkte. Forresten skrev han paa en artikel

om „tidens sygdomme", som han gjerne vilde

faa læst noget op av.

„Der faar du besøk!" sa Bergheimen og

satte sig i bevægelse. Han var glad over et

paaskud til at slippe fra oplæsningen.

Kaalsethen snudde sig og tok sig op i

haaret. En bred, tyk husmandskjærring kom
ind paa gaarden med sin blonde, slanke datter

paa de tyve. Kaalsethen glemte artiklen og

Bergheimen og saa paa den unge, vakre pike

og smilte. „Nei, er det nytausa!" sa han og

hældet hodet tilbake for rigtig at beskue

hende gjennem det pudsete glas. „Velkom-

men tilgaards! Og hvad heter du nu igjen?

Olina? Ja, det er sandt, det er Olina du

heter?"

Et par timer senere gik den svære kone

fra gaarden, men saa sig ofte tilbake og

sukket. Naar en jente havde tjent hos Kaal-

sethen, saa var hun merket av mer end ar-

beide Men hendes datter havde jo slik

lyst, og lønnen var god.

Saa begyndte den unge pike sin tjeneste.

Det var første gang hun var hjemmefra,

men for en fattig husmandsdatter er det jo

morsomt at styre hele kvindesiden paa en

større gaard. Hun skulde være husmor, kokke

og budeie. At røgte femten kjør, tolv sauer,

fire griser — at koke, holde huset i orden,

vaske og bøte klær, bake, yste og kjærne,

det er arbeide for fler, men Olina var alene.

Det blonde pandehaar føk hende om det røde

ansigt, naar hun med en bøtte i hver haand

sprang over gaarden. Tjenestegutten, en sort-

haaret lystig knekt, stod i vedskjulet og

ropte: „Olina

—

-vent! et ord, et ord!" Hun

lo tilbake: „Har ikke tid." — „Nej visst,

du er kry er du — hør nu, et ord!" Men

nu smald fjøsdøren igjen efter hende og hun

var væk.

Der var imidlertid to døre ind til det loft,

hvor hun sov, og vel gik den ene ind til

det store rum, hvor Kaalsethen laa, men

den anden førte ud til kjøkkengangen. „Det

faar vi undersøke nærmere", tænkte gutten.
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Et par dage efter gik han og plystret og

sang og snakket med Kaalsethen om at faa

sig en plads og rydde.

„Ser vi det!" tænkte gubben og smilte.

Han sat om dagene og dividerte over sine

artikler om tidens sygdomme, men ofte mi-

stet han traaden og maatte høre paa de

raske trin fra den unge pike gjennem huset.

Det var som tiden ikke var fuldt saa syg

som før. Han ropte hende ind og bad om

en kop sterk kaffe — det blir man saa tænk-

som av — og da han havde stirret frem

over den varme drik en stund gik han op

og spikret med sindige slag døren ut til

gangen igjen. Den, som nu vilde til Olinas

seng, maatte først forbi hans egen.

Samme kvæld laa piken og hørte gutten

slite i døren og bande fra den ene kant.

Da han endelig var borte, lød der tuslende

skridt fra den anden kant. Det var Kaal-

sethen. Han satte sig paa hendes seng og

vilde intet ondt. Han vilde bare si hende

sin mening om slike ting og be hende tænke

selv. Men da han blev litt for kjærlig med

sine hænder, slog hun op en latter under

teppet og puffet ham hen i gulvet. Vilde

han jage hende for det, saa lad gaa.

Aa langt ifra — Kaalsethen var næste dag

mild og blid som vanlig. Han barberte sig

omhyggelig og sendte gutten til kværnen for

at bli borte et par dage. Til hende forærte han

en sølje. „Det skal du ha, fordi du er saa

vakker," sa han. Næste kvæld laa han og

foldet hænderne og bad. „Herre Gud — jeg

har syndet nok nu, jeg er gammel, led mig

ikke i fristelse." Og dog endte det med, at

han maatte hen til piken paany. Men nu var

døren stængt med en hake indenfor, og den

havde ikke været der før.

Kaalsethen var vant til motgang, men dette

her gjorde ham ondt. Han angret sin synd,

men da gutten kom igjen kunde han dog

ikke andet end stadig gaa paa vakt, saa de

unge ikke blev paa tomandshaand. Her var

store spørsmaal at drøfte med folk, som drog

forbi, men pludselig brød han av og maatte

hen i fjøset for at se, om de to ikke havde

stjaalet sig sammen. „Hvad rager det dig,"

spurte han sig og var skamfuld, men siden

stivet han sig op. Den værste av tidens syg-

domme forekom ham nu at være ungdommen,

og her i huset vilde han ikke ha nogen utugt

mer. Han laa om natten og lyet om nogen

skulde komme ind av hendes vindu. Han

lusket rundt husene i mørket med et gevær,

ladet med salt. Han vilde til møter og si

sandhet, men saa blev jo de to alene. Han

spekulerte paa at jage gutten, men da kunde

hun jo finde paa ax flytte selv.

Og dog gjorde det ham saa godt at høre

paa hendes glade skridt gjennem huset, og

naar han snakket med sine motstandere var

det endnu lettere at smile end før. Den, som

bare ikke var gammel. Guttten der kunde

ikke tænke, men han var ung. Norge var

opiat av forholdet til Sverige, Kaalsethen

sprang omkring og havde nok med at holde

en gut og en pike fra hinanden.

Det nedsatte ham i egen agtelse, og der

blev tunge tider. Det maatte være en sygdom,

og han prøvde at gni hode og bryst med alun.

Det var umulig at vaake over, at de unge

ikke kom sammen ute i mørket, og i slike

øieblikke sat Kaalsethen og hældet paa hodet

og maatte holde sig fast. Han fik ondt i

hodet, i brystet, i ryggen. Han laa og rullet

sig om natten paa lejet. Han kunde ikke se

hende komme ind, rød, frisk og smilende

uten at faa lyst til at graate.

Endelig tok han sig sammen og gik med

sindige skridt ut i et vigtig ærind. Da han

kom tilbake, sa han: „Hun mor din vil

snakke med dig, Olina." Piken gik hjem, og

da hun kom tilbake var hendes øine røde av

graat. „Naa?" spurte Kaalsethen. „Jeg faar

vel gjøre som mor vil," svarte hun og

sukket.

Søndagen efter lyste præsten for dem. Folk

fniste og vilde ikke tro det. Men bygden

havde endnu bryllupet tilgode. Da kommer
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en dag Kaalsethen kjørende mutters alene med

Olina, og hun havde brudestas paa. Ved kir-

ken var hans bror mødt frem. Alene kom

brudefolket hjem, og bruden skyndte sig at

faa kransen av og komme til fjøset. Men

tjeneslegutten drog samme kvæld paa bygden

og drak sig fuld, og næste dag flyttet han

os: strøk til Amerika.

II.

Kaalsethen var firti aar ældre end sin kone,

men en fattig husmansjente ser ikke saa nøie

paa karen, naar der følger en gaard med.

Nu var hun kone her og kunde sende melk

og mat hjem til sine fattige forældre. Naar

nogen kom indom kunde hun si: „Nei vent,

jeg faar da koke dig en kop kaffe." Naar

nogen kom for at tinge smør, var det ikke

længer Kaalsethen, men hende, de spurte.

Den ny tjenestegut maatte lystre hende, og

kjørene kaldte hun sine.

„Skal ikke den vakre konen din faa litt

tjenestehjælp?" sa folk til Kaalsethen. Gub-

ben smilte til den ene side: „Hun klarte det

alene, da det var mit," sa han — „og hun

er vel ikke daarligere, naar det er hendes."

Men nu, da han var sikker paa hende,

gik gamlingen i stilhed og bar paa et litet

nag. Det var som hun havde overrumplet

ham og faat ham fra at tænke selv. Han var

fremdeles overbevist om , at ægteskapet er

usundt, men saa længe hun gik som en anden

pike var det likesom ikke traadt i kraft. Des-

uten forstod han ofte, at hun havde grædt, og da

er arbejdet godt til at fordrive syke tanker.

Naar hun klaget over træthet, sa han hun

skulde drikke kaffe. Naar hun klaget over

ondt i ryggen gned han hende med alun.

Da hun blev med barn fik hun ikke mere

hjælp for det. Arbeide er sundt netop i den

tilstand. Kaalsethen glædet sig til at faa en

søn, som han kunde lære at tænke selv. Han

sat om Dagene med brillerne langt nede paa

næsen og studerte i bøker, for han agtet selv

at være jordemor. Da den unge kone laa og

jamret sig sat han hos hende og gned hende

paa forskellige steder med alun. Da Barnet

kom var det en pike.

Kaalsethen tok det med sindighet. Ogsaa

kvinden har et kald. Næste aar forstod han,

at sønnen var underveis. Det blev atter en

pike. Men da tre aar var gaat, og tre blonde

smaapiker skrek i hans hus, da begyndte

han for alvor at tænke.

Han saa ikke at den unge kvinde nu

var forvandlet til et hulbrystet, blekt væsen

med fremstaaende underliv. Han drak sterk

kaffe, saa frem gjennem det pudsete glas og

studerte over, hvorfor én faar bare gutter og

en anden bare piker. Der maa stikke en hem-

lighet under, og det gjælder at naa saa dypt,

at man finder den. The, kogt over enebær,

det binder maven hos okser, men ikke hos

kjør. Det er altsaa en mandlig drik. Kaal-

sethen gav sig ikke, før han fik sin kone til

at drikke en kop enebærthe hver dag. Næste

aar kotn der atter en pike.

Kaalsethen forivret sig ikke, men tok det

sindig og tænkte over mange ting. Tiderne

blev værre og værre, han skrev stadig avis-

artikler, som aldrig blev tat ind, alle redak-

tører, sakførere og lærere viste sig at holde

sammen. Og efter som Kaalsethen blev æl-

dre begyndte det at holde ham. vaaken om

natten — dette forunderlige, at han bestan-

dig skulde ha ret, men bestandig, bestandig

faa uret.

Da han var sytti aar sprang fem blonde,

rødmussete smaapiker omkring paa hans

gaard, én prøvde paa at krype, en syvende

laa ved brystet. „Dette, at vi bestandig skal

faa bare piker maa være en tidssygdom,"

tænkte Kaalsethen, og det var ikke langt

fra, at han gav venstre og klokkeren skyl-

den. Forresten var han en god far. Man

paastaar at ha set ham med et barn paa

hvert knæ, mens han barberte sig uten speil.

Alt gaar, bare man tar det med sindighed.

Da Kaalsethen var fem og sytti aar havde
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han otte piker, og den ældste var næsten

voksen. Det kunde nu trænges, for moren

orket ikke mer, hun laa for det meste ut i

et kammers og hostet.

Men Kaalsethen var selv skral, ondt havde

han i benene og værk i ryggen. Det blev

nu vanskelig at komme tidsnok hen til veien,

naar politikere drog forbi. Han prøvde at

kurere sin kone med de samme midler, som

var gode for ham selv. „Alle sygdomme

er i slægt," sa han.

Den engang saa blomstrende unge kvinde

orked nu ikke at reise sig mer. Naar den

ældste pike kom og spurte: „Vil du ha

mat, mor?" da svarte hun: „Nei, jeg

er mæt." „Vil du vi skal hente doktor,

mor?" „Det er for sent nu!" Og hun

hostet, snudde sig mot væggen og svarte

ikke paa flere spørsmaal. De mindste barn

skrek, og de fik skrike. Hun orket ikke

mer.

Men- Kaalsethen sat dagen lang og grub-

let over nye mediciner til sig selv, for alder-

dommen er tung, og den ene sygdom avler

den anden Meget tok han ind, og meget

smurte han paa. Kom nogen indenfor, var

det en lettelse at faa holde foredrag om

sine smerter. „Det begynder i stortaaen,"

oa han med pibende næselyd. „Saa fort-

sætter det op her" — han strøk sig paa

benene — „saa render det op her" —- han

la haanden paa ryggen. — „Saa kjiler det

sig ind her paa jeita" —- han kjæled for sit

bryst og hældet dypsindig paa hodet. Han

saa ikke, at den fremmede tilslut gik. Han

vilde fortælle det hele til ende.

Saa oprandt aaret 1905 og store begiven-

heder med det. Bygden jubled over fri-

heten, Kaalsethen graat. Ut paa høsten

kom den store dag, da der skulde stemmes,

ja eller nei til unionsopløsningen. Alle strøm-

med hen for at stemme ja. Kaalsethen var

daarlig, men kom dog avsted for at stemme

nei. Men da han fik vite, at han havde

været den eneste, og at folk kaldte ham

landsforræder, da blev han saa daarlig, at

han sat dagen lang med nøken overkrop

og smurte sig paa bryst og ryg med nye

mediciner.

Slik sat han, da døtrene kom graatende

ind fra kammerset. Moren var død. Kaal-

sethen tok det sindig og vedblev at stelle

med sin overkrop. Hvis døden var smit-

som, da havde han liten lyst til at gaa ut

i kammerset.

Hun blev begravet som hun blev gift.

Kaalsethen sat selv paa kisten og kjørte

hende, efter vognen kom en flok store og

smaa døtre, og ellers var det kun hendes

gamle mor, som nu gik bøiet over stav.

Fra nu av saa ingen Kaalsethen mer.

Han sad ved vinduet og grublet. En dag

fandt han ut, at der en halv mil ind i aa-

serne var en bæk med brunlig vand. Det

tyder paa svovl, og svovl er der helse i.

Han gav sig ikke, før de to ældste piker

hver dag hentet ham et spand den lange vei.

Folk lo, og pikerne skammet sig, naar de

kom med disse spand, men Kaalsethen vasket

sindig og kjærlig sin overkrop med det og

smilte i høire mundvik.

Da hænder noget nyt i Kaalsethens liv.

Han fik høre, at paa Evjegaarden tvers over

sjøen var der kommen en ny eier, og at

denne mand var enig med ham, baade i po-

litiken og i alt andet.

„Sa jeg det ikke, at det maatte komme

engang!" tænkte Kaalsethen. Han var næ-

sten paa graaten.

Han blev sittende ved vinduet og stirre

gennem det pudsete glas mod denne gaard.

Naar lyset tændtes derborte om kvælden blev

det som en stjerne, der vinket paa ham.

Han hældet hodet tilbake og saa og saa did,

og stjernen derborte blev som en opreisning,

siden som et bud fra noget udødelig.

Han sendte bud derover og bad manden

komme hid, saa de fik snakke sammen. Men

det var i vaarløsningen, isen var utryg, og

broen ute i sundet var revet bort. Kaal-
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sethen studerte paa utvei til selv at komme

derover. Han kunde dog ikke dø, før han

havde set denne person, som var enig med

ham.

Lyset derborte vinket om kvældene som

før. Han drømte om det, naar han sov.

Han var utaalmodig om dagen, inden det

blev saa mørkt, at der tændtes derborte igjen.

Dette lys blev selve haapet. Saa længe dette lys

brændte, var det næsten som han ikke skulde

dø. Kunde han naa did. Han maatte, han

maatte did.

Ingen vilde i disse dage hjælpe ham til

det. Men en kvæld, da han var ruslet ut,

blev det saa længe, før han kom ind igjen.

Med lygte fulgte de sporene i sneen ned til

sjøen, og saa videre ut over isen. Her var

i begyndelsen grundt, og stene raget op over

iskanten. Ved den ene var Kaalsethen plum-

pet igjennem, og nu holdt han sig oppe ved

at klamre sig til stenen. Han smaasutret,

men stirret hele tiden mot lyset paa den

anden bred.

Dagen efter laa Kaalsethen med feber. Og
selv da han laa paa likstraa, holdt han stadig

det ene øie aapent, som prøvede han frem-

deles at tænke selv.

— Nu driver de voksne piker gaarden

uten mandshjælp. De er blonde og muntre og

vakre som sin mor, men de har arvet farens

trang til at være noget paa egen haand. De

handler med heste, kjører i skogen, murer

og snedkerer som en mand og bryr sig ikke

om, at folk ler. Den næstældste er den vak-

reste, og kommer en frier en dag, maa han

kanske søke hende nede paa jordet. For

hun er den flinkeste til at haandtere slaa-

maskine og plog.
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MARSK VILHELM

D

SKILDRINGER FRA DEN NORMANNISKE RIDDERTID

Af Joh. Steenstrup.

I. tende Værk og ledsaget det med en righoldig

ET vil erindres, hvorledes Thomas Carlyle Kommentar {Vhistoire de Guillaume le Maré-

i sin Bog Past and present for at kaste chal, Bind I— III, 1891— 1901).

Lys over Nutidens Forhold fremdrog til Sam-

menligning de Skildringer af Livet paa Kong

Johan uden Lands Tid, som han fandt i et

mærkeligt gammelt Munkeskrift. Han viste,

hvorledes Jocelin af Brakelond satte os i

Stand til at leve sammen med Munkene i St.

Edmundsbury, saa at vi paa nært Hold saa

deres Liv inden Døre og ved den daglige

Gjerning og delte med dem deres Glæder og

økonomiske Bekymringer paa en Maade, som

det ellers kun sjældent bliver muligt.

Man kunde ønske at faa fra den samme

Tidsalder lignende sandfærdige Fortællinger

og malende Skildringer fra andre Samfunds-

lag, saaledes om Livet ved Hove eller paa

Herreborge og ved de store ridderlige Sam-

menkomster. Af Ridderromanerne faa vi jo

mange kulturhistoriske Oplysninger, men vi

lades dog i Tvivl om, i hvilken Grad de

gjengive det virkelige Liv. En Historiker

med en saa fin digterisk Evne som Augustin

Thierry, en Digter med saa udmærkede hi-

storiske Kundskaber som Walter Scott har

kunnet lære os meget om hin Tid, men og-

saa overfor dem kunne vi gribes af Utryg-

hed, om vi virkelig taa det sande Billede af

Tiden.

Et mærkeligt Fund fra den nyeste Tid har

oprullet for os en righoldig Række af Skil-

drmger fra Ridderlivet paa hin Tid, og det

har kunnet godtgjøres, at alt hvad der i

denne Kilde er fortalt er sandfærdigt. Det

var den berømte franske Romanist Paul Meyer,

som først henledte Opmærksomheden paa denne

normanniske Krønike; han har for ikke mange

Aar siden afsluttet Udgaven af det omfat-

Paa en Auktion i London 1861 havde

P. Meyer i nogle Øjeblikke haft Lejlighed

til at se Manuskriptet uden dog at kunne

faa Klarhed over dets Indhold og Værd, og

det tilsloges Sir Thomas Phillipps, i hvis

uhyre store Bibliothek det laa gjemt, uden

at nogen Videnskabsmand kunde faa Lov til

at se det. Først efter denne Samlers Død

tilstod hans Arvinger P. Meyer ikke blot

Adgang til Manuskriptet, men de tillod, at

han tog Afskrift af det og udgav det. Haand-

skriftet indeholder kun 127 Blade, men med

to Kolonner paa hver Side, og Digtet rum-

mer 19214 Verslinier. Det er skrevet med

en smuk Haand, men Afskriften er noget

ukorrekt, idet Skriveren, som var Englænder,

ikke overalt har forstaaet den franske Tekst.

Hvad Digtet skildrer, er Marsk Vilhelms lange

Løbebane, den Mand, som havde tjent Eng-

lands Konger trofast i halvtredssindstyve Aar

og som ved sit Livs Slutning var selve

Landets Regent under Kong Henrik IIIs

Mindreaarighed. Digtet er skrevet umiddel-

bart efter Vilhelms Død (ved Tiden 1226),

og Haandskriftet er omtrent fra samme Tid.

Og her skal jeg nu straks slaa fast, hvori

Værkets Hovedværdi ligger, dets uanfægte-

lige Sanddruhed. Fordi det er et Digt, har

man maaske paa Forhaand Mistro eller Tvivl,

og dog kender vi jo til Eks. fra Sveriges

Erikskrønike, at det kan være sandt, hvad

der gives i Versform. Paul Meyer har over-

alt prøvet dets Angivelser, og efter ham

mange andre, overalt har man fundet For-

tællingens Sandhed bekræftet ; for de sidste

30 Aar af Marskens Levnedsløb er det om-
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trent den bedste Kilde til Englands Historie

som findes. For Vilhelms Ungdomstid kan

man mærke nogen kronologisk Forvirring

eller Usikkerhed, men aldrig nogen Forfalsk-

ning: alt er fortalt, saaledes som Marsken,

hans Familie eller Tjenere huskede det.

Hvad endvidere Fortællingens Versform an-

gaar, maa man huske paa, at de franske

Normanner havde megen Skønhedssans, saa-

ledes som de jo viste i deres egne litterære

Frembringelser og deres store Interesse for

andres Poesi, dernæst i deres ypperlige Kunst,

særlig deres Arkitektur. Samtidig vare de

dog nøgterne Mennesker, for hvis Naturel

ikke netop en høj og begejstrende Heltedigt-

ning laa, hvorimod de elskede at beriges ved

Kundskaber og lyttede begærlig til Fortælling,

der helst maatte klæde sig i Rythme og Rim

;

det er jo ret betegnende, at Normandiets

Lovbog foreligger ogsaa i Versform, og at

selv Justinians Institutioner af dem omklædtes

til Vers. Derfor elskede Normannerne ogsaa

Rimkrøniken, hvad jo Roman de Rou, eller

Fortællingen om Normandiets Erobrer Rollo

og hans Efterfølgere, er det bedste Eksempel

paa. I en saadan Form ønskede de altsaa

Historien fortalt, og alt hvad der staar i

Digtet om Vilhelm kunde ligesaagodt være

sagt paa Prosa, her er aldeles ingen fanta-

stisk Pragt, og der anvendes kun faa Billeder

eller digteriske Digressioner.

Jeg gør endvidere for det følgendes Skyld

opmærksom paa et Par Ejendommeligheder

ved denne Rimkrønike, nemlig at Digteren

meget ofte lader Begreber optræde, saadanne

som Skæbnen, Avind, Rundhaandethed, Ger-

righed osv., og dernæst at han ofte benytter

Ordsprog; hvad de anvendte Eder angaar,

vil man se, at der ofte bliver svoret ved

Vor Herres forskellige Legemsdele („Ved

Guds Laar!" og lign.). Vilhelm kaldes end-

videre overalt Marsk, længe førend han fik

denne Stilling. —
Digtet fortælle: da først om Vilhelms Fa-

der Marsken Johan. Han var hverken Greve

eller Baron, men naaede dog at blive Sene-

chal af England (Rigshovmestér). Under

den store indre Strid, der udbrød efter Hen-

rik I's Død mellem Stephan af Blois og

Kejserinde Mathilde, da der kæmpedes orri,

hvorvidt Dattersønnen eller Sønnedatteren af

Landets Erobrer skulde være dets Hersker,

og da Valget skulde gøres mellem en svag

Mand og en haard Kvinde, stod Johan paa

Kejserindens Side. Engang maatte de flygte

alt hvad Sporerne kunde drive Hesten af-

sted. Mathilde red paa Hesten sidelænds i

en Slags Stol — den nuværende Damesadel

opkom først paa Katharina af Medicis Tid

— og Johan raabte: „Frue, saadan kan I

ikke give Hesten Spore. I maa kaste Benet

over Sadelbomrnen !" Det hjalp, og hun

undslap, medens Johan opholdt Fjenden.

Han søgte Tilflugt i et Nonnekloster, men

dette blev stukket i Brand, Blyet paa Taget

smeltede, det dryppede ned paa Forsvarerne,

og Johan mistede et Øje. Imidlertid lykke-

des det ham at undkomme.

Nogle Aar efter denne Begivenhed fødte

Johans Hustru ham Drengen Vilhelm. De

indre Stridigheder i Landet fortsattes stadig,

og i Aaret 1153 belejrede Kong Stephan

Borgen Newbury (i Berkshire V. for Lon-

don), som Johan forsvarede. Hvor tappert

end han og hans Mænd kjæmpede, saa de

sig nødsagede til at tinge om Vaabenhvile.

Kong Stephan indvilligede heri imod at der

gaves ham et Gidsel. Efter at den lille

Vilhelm var sendt til Kongen, standsede han

saa Angrebet. Men Johan vendte ikke til-

bage og benyttede derimod Tiden til at sætte

sin egen Borg i god Forsvarsstand. Saa-

ledes var Stephan blevet narret, og Barnet

kom i stor Fare. Hofmændene raadede Kongen

til at dræbe det, og Stephan, som var op-

bragt over Svigen, var allerede paa Vej til

Galgen ; en Tjener bar det intet anende Barn

paa Armen. Ved at se Greven af Arundels

smukke Haandspyd raabte Drengen: „Sire,

giv mig det Spyd!" Stephan, som med al
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sin Svaghed dog var en hjertensgod Mand, oplæres i alt, hvad der anstod sig en ung

hørte disse Ord af Barnets Mund, tog ham Adelsmand. Vilhelm voxede da ogsaa op

i sine Arme og svor paa, at han ikke for til at blive en i allehaande Idræt og Vaaben

alt Frankrigs Guld vilde lade ham hænge den brug ypperlig udlært Ungersvend, høvisk i

Dag_ al sin Færd og lige egnet til Hoftjeneste og

En anden Gang stod man ved Kastema- Leding. Efter at han havde tjent som Væb-

skinerne foran Borgen, og Hoffolkene fore- ner i mange Aar, gav hans Fætter ham

slog Kongen, at man skulde lægge Barnet i Ridderslaget, og han raadede ham til ikke

Bliden og slynge det ind til Forsvarerne. Da at gaa tilbage til England, thi — sagde han

Vilhelm nu førtes hen til Maskinen, raabte — England kan passe for Lavadel {vavasor),

han: „Nei, sikket Vippebrædt, dér maa jeg men de, som ville „vandre og turnere", træffe

op og vippe". Da udbrød Kongen: „Bær kun sand Ridderfærd (chevalerie) i Bretagne

ham dog bort! Den maatte være grum af eller Normandie.

Hjertet, som vilde tage ham af Dage. Han En af de første Bedrifter fra Ungdoms-

er altfor sød i sin Barnemund". tiden var iøvrigt, at Vilhelm drog med sin

Og der er endnu en Scene fra denne Be- Onkel Jarl Patrik paa et Togt til Poitou, og

lejring. Kong Stephan sidder i en Have, og her hændte det sørgelige, at Onklen blev

Drengen pusler omkring ham. Han plukker dræbt, og da Vilhelm vilde hævne ham, blev

Ax af Vejbred, altsaa Kjæmper, med hvilke han saaret og fanget. Hans Saar vare næ-

Børn i England og andensteds dengang som sten lægte, da han en Dag deltog i en

nu holde smaa Tvekampe; den seirer, hvis Væddekastning med Sten og viste sin store

Hoved bliver siddende længst. Vilhelm løber Styrke ved at kaste Stenen halvanden Fod

hen til Kongen og siger: „Beau Sire, vil I længere frem end nogen anden; men ved

ikke nok lege Kjæmper {aux chevaliers) med Anstrængelsen sprang Saarene op paany.

mig?" — „Jo, jeg vil, min søde Ven!" — Dronning Eleonore løskjøbte ham; han drog

„Ja, men hvem skal slaa først?" — „Det saa paa Eventyr i fremmede Lande og vandt

skal Du!" Nu begyndte Kampen, og til Vil- megen Berømmelse.

helms store Glæde var det Kongen, som Henrik II lod sin Søn Henrik krone og

først mistede „Hovedet". I det samme kom bød Vasallerne hylde ham — „man gjør

Vilhelm til gjennem Løvværket at se en af ofte det, som fortrydes, og Ingen véd hvad

hans Moders Tjenere og raabte: „Goddag, der hænger ham paa Øjet", — mangen Tvist

Willekin! hvordan har Mor det, og mine skulde det have til Følge. Vilhelm traadte

Søstre og Brødre?" Tjeneren var bleven i den unge Henriks Tjeneste, og denne øn-

sendt ud for at spejde om hvordan det gik skede at slaas til Ridder af sin Hirdmand,

Drengen; Kongens Folk satte efter ham, men den bedste Ridder, som nogensinde havde

det lykkedes ham at slippe bort. været i Verden. „Mine Herrer, saa stor

Nogen Tid efter blev der sluttet en Stil- Ære viste Gud Marsken ; han, som ikke

stand, og Vilhelm kunde atter vende hjem ejede en Strimmel Jord, omgjordede i Gre-

til sine Forældre. vers og Baroners Paasyn Englands Konge

Efter at Landet var naaet til Fred og med Sværdet".

Henrik II var bleven Konge, blev Vilhelm I de mange Aar, da Vilhelm tjente den

sendt til Normandiet til sin Fætter Vilhelm unge Konge, færdedes denne, ledsaget af

af Tancarville (ved Seinemundingen Øst for Vilhelm, rundt om paa Turneringer i for-

Le Havre); han var Chamberlain, Hirdmand skjellige Lande, og kun én Gang blev det

og Hushovmester, og her skulde Drengen gode Forhold mellem dem bragt i Fare. Men

- 298 =^=



Marsk Vilhelm

saaledes gaar det, Misundelsen vilde jo gjerne

sætte Ild paa sit eget Hus blot for at kunne

brænde Naboens; det var Misundelsen, som

jog Adam ud af Paradis og lod Kain dræbe

Abel, og fra Kain nedstammer alle Forræ-

dere. Navne skal her ikke nævnes — siger

Digteren — men Adam af Iquebeuf — af

ondt Krus kommer kun ond Drik — var en

af de skj'ldige, og Thomas af Coulonces,

der kun duede ved en saadan Anretning,

kastede ogsaa to Lod af sit Salt deri.

Sagen var den, at disse Mænd og andre

underhaanden fremsatte for Kongen Beskyld-

ningen om at Vilhelm var Dronningens Elsker.

Vilhelm mærkede, at Henrik pludselig var

bleven uvillig stemt imod ham, men han

forstod ikke Grunden dertil. Han besluttede

dog hellere at forlade Hoffet for nogen Tid;

Kongen savnede ham snart og blev tillige

overbevist om at Beskyldningen var ganske

falsk, hvorfor han lod Vilhelm kalde tilbage

med fuld Hæder.

Man forundres ved at sé, at Vilhelm til-

bragte fulde femogtyve Aar — fra sit 20de

til sit 45 de Aar — som vandrende Ridder,

og at han levede især af hvad han vandt i

Turneringer ; den Løn, som den torgjældede

Kongesøn gav ham, forslog ingen Vegne,

Dette Tidsrum af hans Liv har Digtets For-

fatter skildret meget udførligt — i 2500

Verslinier — , og man mærker, at denne er

en stor Ynder af Chevalerie og Turneringer.

Vi træffe her en Række glimrende Skildrin-

ger, der malende viser os hele Tidsalderens

Levevis.

Man skjelnede ved disse Ridderspil mellem

to Kampmaader, nemlig at turnere, torneier,

og saa plaideier. Ved det sidste Spil var

der gjort særegne Aftaler i Forvejen om

Kampens Art, og det var langt mindre in-

teressant ; derfor ser Forfatteren ned paa det

med Ringeagt. Med Sorg taler han om,

hvordan man paa den Tid, da han skrev

(under Henrik III's Mindreaarighed), kun

tænkte paa Falkejagt, Hunde og hine tamme

Ridderspil ; Gjerrighed havde lagt Lænker om

den runde Haand, men han haaber paa, at

naar Henrik bliver myndig og overtager Sty-

ret, Ridderfærd, Hjertens Godhed og Rund-

haandethed igjen ville holde deres Indtog og

Verden atter faa Gammen og Smilet tilbage
;

da vil Gjerrighed være slumret ind. Det

skal man desuden vide, at Ædelsind blev

født i Gavmildheds Hus. Hvor er nu den

aabne Haand — siger han — men den havde

den unge Kong Henrik i Rouen ; da han

døde, mistede den sin Arvelod og sad til-

bage som Enke uden Medgift.

Vi skulle nu nærmere betragte disse Tur-

neringer og det Liv, som udfolder sig ved

dem. Det er en smuk Skik — siger Dig-

teren — at Aftenen forinden Turneringen

begynder, alle de deltagende Riddere aflægge

Besøg hos hinanden i deres Herberg. Af de

mange Beretninger kan man se, at Ridderne

ikke kjæmpede med afstumpede Vaaben, og

dog er det paa den anden Side sjældent, at

nogen bliver saaret, idet Rustningen beskyt-

ter godt ; saaledes gik det i Grunden ogsaa

i Krigene, hvor Mandefaldet blandt Ridderne

sædvanligvis ikke var stort. Disse Tur-

neringer kunde være uhyre Sammenkomster

— der nævnes, at indtil 3000 Riddere var

tilstede — og det var Skik at ledsage Dyst-

ridtet med en umaadelig Larm ; den kunde

være saa stærk, at man ikke kunde høre

Vorherre tordne.

Marsk Vilhelm var den Tidsalders aller-

ypperste Ridder ; som saadan skildres han

af Digtet, og derom ere alle Kilder enige.

Høj og smuk var han, med brune Haar,

han havde en Holdning som en Kejser af

Rom, og enhver, som saa ham, maatte sige:

„Det er en Mester, som har gjort ham". Han

var lige saa stærk, som han var behændig,

og naturligvis havde han den Hoveddyd,

som Riddertiden fordrede, at være høvisk —
selv Vorherre fik den smigrende Betegnelse

at være høvisk. Aldrig tillod han sig noget

af tvetydig Art; han havde erfaret, at man
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dog altid mærker paa Lommen, at Silden

har været i den. Han var hurtig i Beslut-

ning, snar i Raad og vidste vel, at medens

Hunden forretter sin Nødtørft, løber Ulven

til Skoven.

At Marsken kunde optræde humant, vil

ses af følgende. Ved en Turnering stjal

en Mand hans Hest og flygtede med den

;

Marsken satte strax efter ham, men Manden

forsvandt ind i et Krat, hvor han skjulte

mig I", og Ridderne og Damerne fandt, at

aldrig havde man set en skjønnere Bedrift

ved en Turnering.

Ved et andet Ridderspil forefaldt følgende.

Til en fornem Dame var der bleven fanget

en overordentlig stor Fisk, en Gjedde paa

mere end halvtredje Fods Længde, og hun

vilde forære den til Hertugen af Burgund;

denne ansaa dog Greven af Flandern for

mere værdig til Gaven, medens Greven atter

sig. Vilhelm lytted? imidlertid efter og hørte mente, at med den burde man ære Greven

Hesten skrabe med Foden, han fandt Tyven

og slog løs paa ham med sin Stok, saa at

han mistede et Øje. Folk raabte, at den

usle Tyv, der saaledes var grebet paa færsk

Gjerning, burde have den Straf, som Loven

af Clermont, som atter henviste til Greven

af Blois, og saaledes fandt den ene efter

den anden sig uværdig til Æren. Da sagde

Greven af Flandern, at der jo ikke burde

være Tvivl om, at Gaven tilkom den Mand,

foreskrev, at hænges, men Vilhelm fandt, at som dog alle ansaa for den ypperste af alle

det mistede Øje burde være Straf nok. Riddere, Marsk Vilhelm. Dette fandt hele

Det anses jo i vore Dage for klogt at Forsamlingens Bifald, og der blev valgt en

staa sig godt med Pressen. Man faar Ind- Deputation af to Riddere; med en Væbner

trykket af, at Menestreller (Sangere) og He- foran sig, der bar den uhyre Gjedde, skulde

rolder — begge vare nødvendige Tilbehør den opsøge Vilhelm og overrække ham Fi-

ved Turneringer — i mange Henseender sken. De fandt ham dog ikke hjemme, han

havde en Rolle som Journalisterne nu om- var i Smedjen, og der gik de saa hen. Men

stunder, og Marsken forstod fuldt vel deres hvor maatte de ikke forbauses, da de her

Betydning. Der fortælles om en Turnering saa Marsken ligge med Hovedet paa Am-

ved Joigny (Øst for Orleans), hvor Delta- bolten og Smeden staa med Hammer og Tang

gerne ventede paa Modparten, som endnu og hamre løs paa ham. Under Dysten var

ikke var mødt ; for at faa Tiden til at gaa

begyndte en Grevinde med hendes Damer at

træde en Dands, og Marsken, som sang godt

var F'orsanger. Efter ham tog en Menestre[

og Herold fat; han havde digtet en ny Vise

med det Omkvæd : Marsk, giv mig en god

Hest!

Mareschal,

kar Ilte donez un hoen cheval!

Vilhelm forlod i al Stilhed de Dandsendes

Kjæde, steg til Hest, red ud og mødte de

nu ankommende Deltagere. Han gav sig

strax i Dyst med en Ridder, vippede ham at Vilhelm næsten altid blev den sejrende,

af Sadlen og havde altsaa Ret til Hesten, uden at der maatte være magiske Midler an-

som han førte tilbage med sig og gav til vendte derved, og man lagde især Mærke

Herolden. Denne traadte ind i Dandsen og til, at Henri le Norrois uafbrudt fulgte Mar-

raabte: „Se, denne Hest har Marsken givet skens Bevægelser under Turneringen med

nemlig Hjelmen bleven saa bøjet og bukket,

at den havde klemt sig fast om Vilhelms

Hals, saa at han ikke kunde faa sit Hoved

løs. Deputationen ventede i Taushed, indtil

Marsken var bleven befriet, og overrakte saa

med en Tale Gaven ; Marsken takkede for

den med stor Beskedenhed. Men da Rid-

derne kom tilbage til Forsamlingen og for-

talte, i hvilken Situation de havde truffet

Marsken, vakte det den største Forundring

hos Høje og Lave.

Man kunde naturligvis ikke forklare sig,
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Tilraabet: „Gud hjælpe Marsken!" Først da

Vilhelm engang havde vundet Sejre i en

Turnering, hvor denne Henri ikke havde

været tilstede, overbevistes man om, at han

ikke havde saadanne Tryllemidler behov.

Ved Deltagelsen i Nutidens Sport findes

der jo den store Skillelinie mellem Profes-

sionals og Gentlemen. At Middelalderens

Riddere vilde hævde sig som Gentlemen, er

ganske utvivlsomt, men at endog den bedste

blandt dem kunde være Professional, er lige-

saa ubestrideligt. Kastede man Modstande-

ren af, havde man Ret til at tage hans Hest

— gagner er ganske enstydig med at tage Hest

— og det var Heste i Hundredtal, som Vil-

helm paa den Maade havde vundet. Jeg

har ogsaa Indtrykket af, at Marsken var en

udmærket Kjender af Heste og deres Pris.

Da Henrik II ved Sønnens Død giver ham

men ved en ny Dyst samme Dag tager han

atter Mathieus Hest. For anden Gang beder

Mathieu om at maatte faa Hesten igjen, men

nu nægter Marsken det. Kongen bebreider

Vilhelm, at han ikke har adlydt ham, men

Marsken oplyser ham om, at han allerede

én Gang havde givet Hesten tilbage, men

nu ikke vilde gjøre det, da Mathieu ved en

tidligere Lejlighed havde nægtet Vilhelm at

faa en Hest tilbage, som han havde vundet

fra ham. „Ja, siger Mathieu, men den Gang

havde I ikke den Anseelse, som I har nu!"

„Og nu er I meget mindre anset end I var

før ! Dér har I ved Eders egen Kjendelse

dømt, at jeg ikke bør give Hesten tilbage."

Hvor nødvendigt det er, at vi leve os

ind i tidligere Tiders moralske Opfattelse, vil

følgende Fortælling vise.

Der skulde holdes en Turnering i Mont-

100 Pund til en Rejse til det Hellige Land, mirail en Brie (Øst for Paris), og Vilhelm

er han meget glad derved, men finder dog,

at de to Heste, som Kongen beholdt, var

vel Beløbet værd. Man plejer jo at paastaa,

at ved Hestehandel saare let Snyderi løber

ind med, og saadant mærkedes ogsaa paa

den Tid. Da der engang rejstes Tvivl, om

Marsken havde Ret til en taget Hest, spurgte

hans Modpart ham, om han dog ikke vilde

dele Tabet halvt med ham. Marsken gik

ind herpaa og sagde: „Ja, lad gaa ! hvad

vurderer 1 Hesten til?" „Fjorten Pund", var

Svaret. „Værsgod", sagde Vilhelm og gav

ham 7 Pund. Manden havde troet, at Vil-

helm ikke havde kontante Penge hos sig;

men Hesten var godt 40 Pund værd. Den,

som attraar alt, taber alt.

Hvor fint og dog stolt Marsken kunde

træde op i disse Forhold, vil ogsaa ses af

hans Handlemaade ved en Turnering ved Eu

begav sig paa Reise derhen. Han havde

lagt sig til at sove paa Grønsværet, medens

hans Væbner lod Hestene græsse. I det

samme kom en Mand og en Kvinde ridende,

to smukke Skikkelser; de red paa udmærkede

Pasgængere og havde stor Oppakning. Ved

et Udbrud af Kvinden : „O, hvor jeg er træt!"

vaagnede Marsken, reiste sig og tog dem

nøje i Øjesyn, saa sprang han til sin Hest,

men uden at faa sin Kaarde med, red hen

og greb i Mandens Kappeærme: „Hvem er

I?" „Jeg er en Mand!" „Ja jeg ser nok,

at I ikke er et Bæst", og da nu Manden

drog sin Kaarde, raabte Vilhelm : „Eustache!

Hurtig, min Kaarde." Manden vilde undfly,

men Vilhelm greb saa haardt i Kappen, at

den blev revet af ham, og det viste sig,

hvem han var; man kunde ikke lige til

Køln finde en dejligere Munk. Og nu maatte

(det Slot ved Normandiets Østgiænse, hvor Munken tilstaa, at Damen var hans elskede,

som han havde bortført fra hendes Hjem, og

at de agtede sig til Udlandet. Hun var en

Flamlænderinde, og Vilhelm, som kjendte

hendes Broder, tilbød at forsone hende med

Familien, men de svarede, at de aldrig vilde

i vore Dage Prinsesse Maries Bryllup stod).

Mathieu af Walincourt beder ham om, at

en taget Hest maatte blive givet ham til-

bage, og da V^ilhelms Herre, den unge Kong

Henrik ønsker det, giver Vilhelm ham Hesten:
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vende tilbage. Da han derefter udspurgte

dem om, hvad de nu vilde tage sig for,

svarede de, at de havde i et Bælte 48 Pund,

og dem vilde de søge at faa anbragt i en

Kjøbstad. „Paa Aager! Mod Guds Bud!"

raabte Marsken, „Eustache, tag strax Pengene

fra dem !

"

Da Vilhelm senere paa Dagen paa Gjæst-

giverstedet indhentede to af sine Kammerater

og man behøvede Penge til at betale Reg-

ningen, fortalte Marsken dem sit Eventyr.

„Hvad, raabte den ene af Ridderne, lod I

dem beholde Pasgængerne og deres Oppak-

ning! Ved Guds Mund, jeg vil strax til

Hest, og de skal faa med mig at gjøre!"

Men Marsken fik dog holdt sin Kammerat

tilbage.

Den store Forandring i Vilhelms Liv ind-

træder, da den unge Konge Henrik dør (l 183).

Han havde ofte ligget i Strid med sin Fader,

og Vilhelm var vanskeligt stillet ved ikke at

skulle bryde Troskabsforholdet til Henrik II;

den unge Konge havde desuden ved sin

Ødselhed voldt Faderen store Udgifter. Men

nu ved hans Død sørgede Kong Henrik op-

rigtigt. Ak ja. Hjertet kan ikke lyve ; Taa-

rerne løb fra hans Øjne, og han udbrød:

„Gud give, han kostede mig Penge frem-

deles!"

Paa Dødslejet havde Henrik givet Marsken

et Kors og paalagt ham at bære det til det

hellige Land; derfor drog Vilhelm nu paa

den lange Reise. To Aar var han i Syrien

og deltog i mange Bedrifter, men om Reisen

og Opholdet i Østen opgiver Digteren at

berette, „jeg har ikke kunnet finde nogen,

som derom kunde fortælle mere end Halv-

parten" .

II.

Ved sin Hjemkomst fra Palæstina var Vil-

helm en saa anset og i de forskjelligste Hverv

uddannet Mand, at Kong Henrik II. maatte

ønske at bevare ham i sin Tjeneste, og i

denne indtraadte han da ogsaa. Men Vilhelm

maatte nu ogsaa tænke paa at gifte sig, og

det maatte være Kongens Opgave, at skaffe

ham en Hustru. Der blev da ogsaa tilsagt

ham en Dame af Lancaster ; han viste hende

megen Ære, men hun var dog ikke efter

hans Ønske, og med Kongens Samtykke kun-

de han hjemføre en af de rigeste og fornem-

ste Piger i England , næsten af kongelig

Herkomst. Som bekjendt havde de engelske

Normanner paa den Tid faaet fast Fod i

Irland. Den fordrevne Konge af Leinster

Dermot havde søgt Hjælp i England , og

mange Riddere fra det sydlige Wales, mel-

lem dem især Rikard Strongbovv, vare drag-

ne derover og havde opkastet sig til Herrer

over store Dele af Leinster. Henrik II. ind-

saa, hvilken Fare det rummede for hans

eget Land, og skyndte sig at tage de erobre-

de Landsdele i Besiddelse. Rikard havde

ægtet Kong Dermots Datter, og nu fik Vil-

helm til Hustru en Datter af dette Ægtepar,

Isabella af Striguil; han var 46 Aar og

Bruden 1 7 Aar gammel. Ægteskabet blev

saare lykkeligt, Vilhelms Hustru var en dyg-

tig Natur, der kunde deltage i Styrelsen af

de umaadelige Besiddelser, som Marsken ef-

ter Haanden blev Ejer af, og dog havde

hun megen huslig Gjerning at varetage;

hun skjænkede nemlig sin Mand fem Søn-

ner og fem Døttre.

Der kunde fortælles meget om hvad Vil-

helm udrettede i de engelske Kongers Tje-

neste. I denne Skildring, hvor jeg især har

søgt at fremdrage det store normanniske

Digts Ejendommeligheder og Karakter, vil

det være rimeligt især at fæste Opmærk-

somheden ved dets Beretninger om nogle

Hovedbegivenheder, hvor Digterens dramati-

ske Kunst især kommer frem.

Mellem Henrik II. og hans Sønner var

der, som det alt er sagt, stadig Strid. Ri-

kard havde faaet Akvitanien (Guienne) som

sin Lod, men efter at han ved sin Broder

Henriks Død var bleven Tronarving, opkom

der Formodning om at Faderen vilde fratage
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ham denne Besiddelse. Rikard var fortrydelig

og misfornøjet, og tilsidst forbandt han sig

med Englands Fjende Kong Phihp August.

Henrik II. maatte drage i Felten mod dem,

og engang da hans Hær trak sig bort fra

en By, blev de forfulgt af franske Tropper;

mellem dem befandt sig ogsaa Rikard, men

han havde ikke faaet iført sig Rustning og

bar kun en Jernhat paa Hovedet. Det lyk-

kedes Vilhelm at naa tæt ind paa Konge-

sønnen , og Rikard maatte raabe ti! ham

:

„Ved Guds Been, dræb mig ikke. Marsk, det

vilde være ondt, jeg er ganske uvæbnet"!

Marsken svarede: „Gid Fanden dræbe Jer!

Jeg vil ikke"! hvorpaa han jog sin Landse

ind i Rikards Hest, saa at den faldt død om

og Rikard styrtede til Jorden. Man maatte

da holde inde med Forfølgningen, og de

Engelske slap bort.

Faa Uger efter blev Kong Henrik syg i

Chinon (i Touraine), og da han fik at vide,

at hans Søn Johan, som han især elskede,

ogsaa var mellem de sammensvorne og hav-

de forbundet sig med Frankrigs Konge, ramte

det ham saa haardt, at han tog sin Død

deraf; Blodet strømmede ham ud af Næse og

Mund. Ak, hvor er det sandt, at den, som

er d«d, har faa Venner! Der laa som et

Lig den mægtige Konge. Han var nøgen,

næsten som en nyfødt, kun dækket af Ben-

klæder og Skjorte, indtil en Tjener kastede

sin lette Sommerkappe over ham; de, som

skulde vogte Kongen, havde kun haft travlt

med at røve hans Klæder, Smykker og

Penge.

Der var i dette Optrin næsten et Symbol

paa Datidens Kongedømmes altfor personlige

Karakter. Lehnsbaandet og Troskabsforholdet

reves over ved Lehnsherrens Død. Men hun-

drede Aar tidligere var der hændt noget

ganske lignende ved Oldefaderen Vilhelm

Erobrerens Død i Rouen. Hans Lig laa ene

og næsten nøgent en hel Dag, medens Om-

givelserne flygtede for at bringe deres Sager

i Sikkerhed; en Adelsmand maatte paatage

sig Jordefærden. Nutidens Lærde, som ofte

ere saa tilbøjelige til at antage, at ikke det

selvsamme kan hænde to Gange i Verden,

og som derfor helst paa Forhaand betragte

saadanne Beretninger som paavirkede af hin-

anden, ville ved at efterse Kilderne kunne

overbevise sig om, at begge Gange er det

fortalte fuldt afhjemlet.

Rikard skulde altsaa nu være Landets

Konge. Marskens Venner nærede stor Be-

kymring for, hvorledes det vilde gaa ham

overfor den Mand, med hvem han saa nylig

havde kæmpet, og de tilsagde ham Hjælp

og Støtte. Men Vilhelm svarede dem helt

fortrøstningsfuldt: „Siden jeg blev Ridder,

har Gud gjort saa meget godt imod mig, at

jeg sætter min Lid til ham".

Disse Ord ere fuldt betegnende for, i hvil-

ken Grad man efter Tidens Opfattelse be-

tragtede en Ridders Gjerning som stillet i

Guds Varetægt. Jeg vil til Sammenligning

kun minde om den karakteristiske Udtalelse

som findes i Sagnfortællingen om den nor-

manniske Hertug Robert le Diable. Her skil-

dres det, hvorledes Roberts onde Natur mær-

kedes allerede da han som Barn bed sin

Amme i Brystet og pryglede hende; han

dræbte sin Lærer med en Kniv, og ikkun

halvvoxen plyndrede han Kirker og Klostre,

dræbte Munke og røvede Nonner. Hans for-

tvivlede Forældre sagde da: „Lad os gjøre

ham til Ridder, saa vil han blive god!" Den-

gang hjalp det dog kun saare daarligt.

Kong Rikard blev kaldt til sin Faders

Leje, og her fandt Mødet med Vilhelm Sted.

Efter længe at have staaet tavs ved Hoved-

gærdet, vinkede Kongen ad Vilhelm og kaldte

ham udenfor: „Marsk, I havde dræbt mig,

dersom jeg ikke havde slaaet Eders Landse

til Side!" „Jeg veed at styre min Landse,

og jeg kunde lige saa let have fældet Jer

som Hesten. Jeg fortryder ikke, at jeg har

dræbt Eders Hest." „Marsk, jeg tilgiver Eder

og bærer intet Nag!" „Jeg takker Eder, gode

Sire, men jeg har aldrig villet Eders Død."
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Dette var de to ædle og stolte Menneskers

Opgjør, og nu traadte Vilhelm i Rikards

Tjeneste og blev af Kongen sendt til England

for at tage alt i Besiddelse for ham.

Han blev i det hele under Kong Rikard

benyttet til højt betroede Poster i Krig og i

Fred. Under Rikards Fraværelse i det Hellige

Land og hans Fangenskab var han en af de

fire styrende Baroner ved Overdommeren

Longchamps Side. Efter Kongens Hjemkomst

blev han Marsk af England.

Men lige saa god en Konge Rikard var

at tjene under, lige saa vanskelig og upaa-

lidelig var hans Efterfølger og Broder Johan

uden Land. Uden at gjøre sig til en ydmyg

Hofmand, der blot fulgte Kongens tyranniske

Nykker, vedblev Vilhelm dog at bevare sin

betroede Stilling og Anseelse. Han var ved

Kongens Kroning bleven Greve af Striguil.

Særlig vanskelig blev Vilhelms Stilling,

efter at Philip August havde bemægtiget sig

Normandiet. Her havde Vilhelm Godser, og

hvis han vilde bevare disse, maatte han hylde

den franske Konge som Lehnsherre. Der var

givet ham et Aars Frist, og inden den var

udløben, aflagde han med Kong Johans Til-

ladelse Lehnsed til Philip August. Senere

lod Johan Marsken høre ilde derfor og paa-

stod, at han havde sluttet Forbund med

Frankrigs Konge imod ham, og Vilhelm

maatte erindre ham om hans eget Tilsagn.

Men da Johan senere hen taabeligt vilde be-

gynde en Krig mod Frankrig, nægtede Vil-

helm at ville følge ham, de andre Baroner

sluttede sig til ham, og Johan maatte give

efter.

Tilsidst blev dog Kong Johans Styre de

engelske Baroner saa utaaleligt, at de rejste

sig mod ham og indkaldte Ludvig, Kong

Philip Augusts ældste Søn. Denne landede i

Maj 1216 og satte sig fast i enkelte Dele

af Riget, medens Kong Johan fandt Støtte i

de østlige Byer. Men i Oktober døde Kongen,

og nu vaagnede Englændernes Følelse for

national Uafhængighed, man sluttede sig sam-

men om den niaarige Kongesøn Henrik, for

hvem Marsk Vilhelm i Forening med en pa-

velig Legat skulde være Værger. Stadig vox-

ede Tilhængernes Tal, og det lykkedes Vil-

helm at sejre over Ludvig i et Slag ved

Lincoln. Samtidig blev en fransk Flaade

overvundet i en Søkamp ved Dover. Men

Kong Philip havde da ogsaa raabt, da han

hørte, at Marsken var Landets Styrer: „Saa

er Riget tabt for min Søn!"

Vilhelm havde dog vægret sig mod at

blive Landets Regent, eftersom han da var

80 Aar gammel. Man fik ham imidlertid

overtalt, og der var almindelig Glæde over,

at Rigsforstanderskabet blev betroet en saa

retsindig Mand. Han udførte da ogsaa sin

Gjerning paa en saare tilfredsstillende Maade,

hans Maal var en fast og dog forsonlig Po-

litik, og han skabte den Fred og Ro i Lan-

det, som det i saa høj Grad trængte til.

Men længe skulde hans Kræfter ikke holde

Stand. Tre Aar senere maatte han lægge sig

paa Sygelejet og opgive sin Stiling. Bispen

af Winchester vilde tilrive sig Værgemaalet

over Kongen, men Marsken gjorde Indsigelse

derimod og overdrog Værgemaalet til Gud,

Paven og dennes Legat.

Vi staa nu ved de sidste, og maaske de skjøn-

neste af alle de Scener, som Digtningen opruller

for os. Vilhelm tog Afsked med Hustru og

Børn og uddelte sine Ejendele mellem dem.

Han mindedes to prægtige Silketæpper, som

han havde bragt hjem fra Østerland, og lod

en Væbner hente dem fra en af hans Borge,

hvorpaa han lod dem oprulle for sig ; de

skulde dække hans Ligbaare og efter Jorde-

færden gives til Tempiekirken i London, hvor

han vilde begraves; men blev det Regnvejr

paa Begravelsesdagen, skulde man kjøbe graat

Vadmel og brede derover.

Vilhelms tro Mænd vaagede bedrøvede og

deltagende ved hans Leje, og en af dem,

Henri, sagde til Marsken: „Klerkene sige os,

at ingen kan blive frelst, hvis han ikke giver

tilbage, hvad han har taget!" „Henrik —
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sagde Vilhelm — Klerkene ere altfor strenge,

de rage os Skægget altfor nær (trop nos vunt

harhiant de pres). Jeg har taget 500 Ridderes

Vaaben, Heste og hele Udstyr. Hvis Guds

Rige af den Grund forholdes mig, er der

Intet derved at gjøre; jeg vil ikke kunne

give det igjen. Dersom deres Paastand er

rigtig, kan Ingen blive salig." Og Jean d'

Erlée — som jeg snart skal nærmere omtale

— sagde: „Det er sandt! Ingen af Eders

Naboer kunde paa Sottesengen sige det sam-

me som I."

En Dag udbrød Marsken : „Jean, jeg har

ikke i tre Aar havt saa stor en Lyst til at

synge, som jeg har haft nu i tre Dage I

''

„Syng, Herre — sagde Jean -— det vil op-

friske Jer, og Appetiten vil komme." „Nej

— sagde iMarsken — man vil jo tro, at jeg

er gal," han vilde ikke prøve paa at synge,

og han kunde heller ikke. Da sagde Henri:

„Herre, Lad dog Eders Døtre komme ! Deres

Sang vil glæde Eder!" Derpaa kaldte man

da ogsaa paa Døttrene, og de kom tilstede.

„Syng Du nu først, Mahaut!" Og Mahaut

foredrog enfoldig med blid Stemme et Vers

af en Vise; derpaa sang Jeanne lige saa

frygtsomt en Vise med Omkvæd. „I maa

ikke være saa undseelige, naar I synger, saa

kommer I ikke til at synge vel," og saa

viste Marsken dem, hvordan de burde gjøre.

„Gaa nu med Jesus, Døttre; gid han maa

tage Ed£r i sin Varetægt."

En af dem, der meldte sig ved Sygelejet

var Abbeden fra Nutley, men han kunde gaa

beroliget bort, da han fik det Svar af Mar-

sken, at hans Kloster var betænkt. Men saa

kom Klerken Philip og han foreslog Vilhelm

at han skulde lade alle de pragtfulde Skar-

lagens og Foerværkskaaber sælge for saale-

des at løskjøbe sig for sine Synder. Da foer

den syge Mand i Vejret med hele sin gamle

Kraft. „Ti stille, Du onde Mand! Jeg har

faaet nok af Dine Raad ! Mine Riddere har

Ret til at faa Kaaberne, hver og en af dem

skal have en Kappe."

Snart vare de sidste Kræfter udtømte, Sy-

ner viste sig for Marskens Øje, han saa to

hvide Skikkelser staa ved hver sin Side af

Lejet. Endnu kunde han glæde sig ved at

Abbeden fra Reading bragte ham Meddelel-

se om, at Legaten i Pavens Navn havde gi-

vet ham Absolution for hans Synder. Søn-

nerne vaagede ved Lejet, sin Hustru lod han

kalde og sagde til hende: „Kys mig nu, søde

Ven, thi jeg føler, at Du aldrig vil komme

til at gjøre det mere"; il plora, e eller plora.

Snart efter var Vilhelm sovet bort.

Hvem kommer ikke ved at læse denne

malende Skildring af Lejet paa Sottesengen

til at tænke paa de rørende Fortællinger af

lignende Art i vore Ligprædikener fra det

16de og 17de Aarhundrede.

xVlarsken blev begravet i Temple Church i

London, hvor hans liggende Skikkelse endnu

findes fremstillet.

Jeg skal nu søge at sammenfatte, hvad

der er det smukke og lærerige ved dette

Digt.

For det første maa det glæde os at lære

en saadan Karakter at kjende som Marsken.

Han er en fuldkommen Type for det bedste

i Tiden. I al sin Færd er han præget af

Hæderlighed og Trofasthed, han bevarer un-

der alle Forhold en uanfægtelig Sikkerhed og

Ro, altid træffer han det rette Valg uden at

gaa paa Akkord, og han er aaben og ærlig.

Da der under Rikard Løvehjertes Ophold i

det Hellige Land blev bragt Kongen et Rygte

om, at Marsken skulde pønse paa et Oprør

mod ham, raabte han: „Jeg tror det ikke!

Marsken er den mest fuldtro Mand i hele

mit Rige!" Og da Budskabet om Vilhelms

Død bliver bragt Philip August, udbryder han :

„Jeg har aldrig kjendt saa trofast en Mand

som han " Vi have tillige set ham som en

paalidelig Ven, en kjærlig Ægtefælle og Fader.

Men dernæst fængsles vi af Digtet ved

dets store Sandfærdighed.

Det er allerede fortalt, hvordan dets Op-

givelser ere prøvede og fundne rigtige. Der
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aander ud af Digtet en Ærefrygt for sand

Beretning, og Forfatteren udtaler flere Gange

en Ringeagt for dem, som give Løgn ud

for sand Historie. Eller han oplyser om, at

„her er mine Hjemmelsmænd uenige, og jeg

nødes til at vælge, men den rette Vej vil

jeg ikke svigte," eller han redegjør ærligt:

„jeg fortæller kun hvad jeg har hørt." Der-

med skal ikke være sagt, at Digteren ikke

lovpriser for stærkt, saaledes naar han i de

højeste Udtryk skildrer sin Helts ypperlige

Evner; men det er en Overvurdering, som

Enhver vil kunne borttage, uden at Værdien

af de meddelte Kjendsgjærninger derved for-

ringes. Denne Ærefrygt for Sandheden hviler

naturligvis paa Familiens egen fra Vilhelm

arvede Respekt for denne og særlig det Paa-

læg, som Sønnen Vilhelm, der lod Arbejdet

skrive, utvivlsomt har givet. Dernæst skyl-

des det Jean d' Erlée, der gjennem en

Menneskealder havde været Vilhelms tro

Svend; om ham staar der i Digtet, at han

.,gav Hjerte, Tanke og Penge" dertil, han

er Hovedkilden til Beretningen (qui eest livre

a fet e trové). Men han er ikke den, som

har bragt Fortællingen i Versform; en nor-

mannisk Menestrel har klædt det meddelte

— og ingen skreven Krønike er bleven be-

nyttet — i Versform med gode, fulde Rim

(uden at nøjes med Assonanser), han har

sunget friskt og naturligt uden høje Sving

eller svimlende Flugt.

Thi det er den sidste og store Ejendom-

melighed ved Digtet, at det giver os den

normanniske Aand op ad Dage. Som det er

normannisk Samfundsopfattelse og Ridderliv,

der skildres i Værket, er dettes hele Fortæl-

lemaade normannisk. Vore Dages Romaner

ere ret karakteristiske ved, at der næsten

aldrig sker noget, medens Forfatterne deri-

mod dvæle ved en udførlig Skildring af

Sjælelivet. Den normanniske Roman er deri-

mod betegnet ved, at der altid sker noget,

medens der lægges ringe Vægt paa en mere

udført Skildring af Personerne, og saa er dog

Handling efter Handling i Stand til at tegne

et ret nøje Billede af deres Væsen og Karak-

ter. Normannerne elske desuden det drama-

tiske Optrin og Replikken; derfor træffer man

hos dem en Rigdom af mesterlige Scener og-

Situationer, og endvidere myldrer det med

fortræffelige Repliker, som helt bære Præg

af den talende Person. Allerede Roman de

Rou giver os Vidnesbyrd om denne karakte-

ristiske Hang og Smag, og den tegner mange

ypperlige Scener. Og allerede tidligere har

Bayeux-Tapetet vist os det samme; det har

netop malt lige saa grangivelige og anskue-

lige Billeder som Værket om Vilhelm. Og-

saa i en anden Henseende findes der en Lig-

hed mellem Tapetet om Vilhelm Erobreren

og Digtet om Marsken. Tapetets Fremstilling

er i højeste Grad en Fortælling om Mænd

og deres Daad, der findes kun et Par Kvin-

der paa det, nemlig en Angelsakserinde, der

flygter fra sit brændende Hus, og saa en

normannisk Kvinde, der maa have spillet en

vis Rolle; men her er egentlig den eneste

Scene, hvis Betydning vi ikke kjende. Man

kan næsten sige, at Tapetets maskuline Ka-

rakter ogsaa bliver belyst ved at de to Hun-

drede Heste, som findes i dets Billeder, alle

ere Hingste. Men Digtet om Marsk Vilhelm

har netop det samme fuldttonende, mandige

Præg; om Elskov, som man kunde vente af

en Riddertids Roman, er der aldrig Tale,

andre Kvinder end de, der ere nævnte i det

foregaaende, forekommer ikke, og kun Mar-

skens dygtige Hustru og hendes Oplevelser

skjænker Digteren nogen Opmærksomhed.

Krøniken om Marsk Vilhelm bliver inden-

for den franske Literatur ikke overgaaet af

noget andet historisk Værk i det 13de og

14de Aarh. ; først i Froissarts farverige Hi-

storie træffe vi et Arbejde, som i alt Fald i

flere Henseender kan nævnes som dens jævn-

byrdige.



UNDER SNEFOG
Af Ingeniør cand. polyt. J Falck.

Fig. 1. Indskæringen mellem Havdrup og Lille Skjensved

efter en Plovrydning.

Ved den lille Træhytte ferer der en Vej over Banen, i Jævnhejde med Spo

ret og altsaa nedskaaret i Bakken. Vejindskæringen er fuldstændig

fyldt med Sne. Foroven tilhejre ses Kanten af Sideskraaningen

som en smal, sort Stribe.

I
vore Egne faar Sneen først Magt, naar

den fyger. Ved stille Vejr lægger den

sig jævntæt over Grunden, bredt som et

Dække over de udstrakte Flader, og Lagtyk-

kelsen bliver da kun ringe. I Fygevejr der-

imod blæser den sammen i Driver, der vokser

under Foget og kan danne mægtige Aflejninger.

Paa Banelinierne rejser de sig undertiden saa

højt, at Togene kører fast og Driften maa

indstilles. Det er herom vi skal fortælle.

Et saadant Snefog begynder ofte i haard

Frost. Kornene iser da ikke sammen, men

lejrer sig i løse Lag paa Markerne. Og saa

kommer Blæsten og jager Fygesneen op. Store

frostpinte Jordflader blottes paany, og Fo-

get trækker som en Tykning henover Grunden.

Sneslæbet føres afsted og afsted, til det kom-

mer i Læ af en Bakketop, et Bygværk, en

Hegnstrækning eller andet. Saa falder det

til Ro og bliver liggende. Saaledes fyldes

Grøfterne; tilsidst gaar de i et med Jords-

monnet. Og saaledes vokser Driverne op.

Fra Træerne ved Landevejen

strækker de deres skraa Rygge

ind over Kørebanen. Bag Hu-

sene og i de lukkede Gaarde

lejrer de sig i lunefulde Dan-

nelser. Paa Bakkekammenvokser

de ud som Bølger, der er ved

at bryde. Selv fra en fattig

Busk, der strækker nogle stak-

kels Grene op mod Himlen,

kan Sneen tegne lange Fingre

henover Grunden. Snefaldet

bringer stadigt nye Fygemas-

ser, og Blæsten varer ved.

Langs med Banelinierne læg-

ger Sneen sig ved Skærmene.

De høje Bræddeskærme, der

staar i Hegnslinien og vender

det hule Fang imod Foget,

samler Aflejningerne i Driver foran Udgrav-

ningerne og dækker saaledes Sporet (Fig. 2).

Men varer Fygningen ved , bliver dette

kun Galgenfrist. Naar Fordriven er vokset ud,

ryger Foget over Skærmen og aflægger Svæ-

vet inde paa Linien. Saa virker Jordvoldene

dog som Regel bedre. (Fig. 3). Vel er de

saa lave at Foget straks gaar over Toppen,

men de ligger i Afstand fra Sporet og giver

derved Plads for Bagdriven. Svævet fanges

af Lærummet bagved Volden. Og naar Læ-

rummet er beplantet, hvad der ofte vil være Til-

fældet, bliver det saa meget desto mere virk-

somt. Men ogsaa her kan Aflejningerne dog

under vedholdende Fygning strække sig ind

over Sporet. Et Fygevejr er derfor altid

truende for Driften. Det varer sin Tid, og

det gælder om at holde ud.

Inde i Byen udvidskes Tegnene noget, men

er dog kendelige nok om man forstaar at se.

De renblæste Gader, hvor Sneen kryber i Læ

ved Fortovskanten, de skarptryggede Driver og
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navnlig Snelæget paa Hustagene giver tydelig

Besked. Dog kan en tidlig Morgenvandrer, der

er kommet ud i Vejret, medens Lygterne

brænder døsigt og Dunkelheden ruger overalt,

have ondt ved at skønne om Stillingen. Det

kan forklares om han drister sig ud med

et Tog.

Paa Banen giver Morgenen Travlhed. Li-

nievogteren tørner ud tidligere end ellers.

Strækningen skal synes, og der skal Sne-

melding ind, helst førend Togene begynder

at løbe. Turen kan blive haard, men han

er klædt derefter og mærker det ikke stort.

En lang tæt Kappe, en Hue, der er trukket

ned over Ørene og kun giver Øjnene fri,

uldne Vanter og høje Støvler, der nok skal

holde Sneen ude. Saa begynder han Van-

dringen. For selve Sporet har han kun ringe

Sans under disse Forhold. Det er desuden

røget til paa de fleste Steder, saa at der

ikke er meget at se. I Indskæringerne er Dri-

verne ved at vokse ud, men Skraaningen

paa Sporets Læside er dog endnu bar. Her

kan Vandreren søge ud, naar selve Banen

bliver ufremkommelig. Paa Dæmningerne

ligger Skinnerne som oftest nøgne. Er Dæm-

ningen høj, kan der dog være en Smule Læ

ved Toppen, og Sporet bliver da ganske ned-

sneet.

'

Linievogteren gaar nogle Gange udenfor

Hegnet for at se, hvordan Driverne vokser

ved Skærmene. Dertil holder han Øje med

Telegraftraadene for at mærke sig om en For-

bindelse er afbrudt. Værst blev det om en

Stangrække var væltet og Masterne laa ind

over Sporet. Saa maatte han skaffe Vagt

til Farepunktet for at Togene kunde blive

advarede itide.

Omsider naar han frem til sin Station og

melder sig ved den Arbejdskolonne, hvortil

han hører. Baneformanden spørger ham ud

om Tilstanden og giver derefter Stationen

Underretning.

Formanden selv har ikke ligget paa den

lade Side. Han har godt kunnet skønne,

hvor det bar hen, og har straks paa Mor-

genstunden set sig om efter Extramandskab

.

Nogle har meldt sig selv, andre har han

haft Bud til. Han er dog ikke lige fornøjet

med dem alle. En enkelt er vist noget sløj

til at føre Skovlen, men der kan blive An-

vendelse nok for ham ogsaa. Som Forhol-

dene er, maa man ikke være altfor kræsen.

Stationen forlanger straks en Del af Mand-

skabet for sig. Formanden har forudset det

men er noget modvillig. Han ved af gammel

Erfaring, hvad det kræver at holde Stræk-

ningen fri. Desuden har han hørt af Linie-

vogteren, at den yderste Indskæring paa hans

Strækningsdel er slemt tilføget, og Vinden

er nu lige østen, hvad der altid er det far-

ligste for den. Men Stationen skal jo ogsaa

passes. Han efterlader derfor nogle Mand

under en paaHdelig Leder og tager Resten

med ud til det truede Stykke.

Overbanemesteren, der som Overordnet har

Tilsyn med en Række Formandsstrækninger,

har sin Bopæl ved en noget større Station

længere nede paa Linien. Ogsaa til ham har

Uroen haft tidligt Bud. Han har taget sig

et kraftigt Morgenmaaltid for at styrke sig

paa Forhaand. Dagen kan blive lang og

drøj, og han maa have noget at staa imod

med. Nu er han inde paa Stationskontoret

for at høre efter Telegrammer og spørge nyt.

Der er indløbet flere Snemeldinger til ham.

men han mangler Underretning fra tre af

sine Kolonner. En enkelt Melding faar han

snappet op fra Traaden, medens Telegram-

met afgives til Kredskontoret. De to andre

maa han selv forlange pr. Telegram. Tru-

ende ser det ud. Staar man denne Dag

igennem, bliver det næppe heller mere. For

Øjeblikket synes dog intet overhængende.

Han vil nu tage over Strækningen med det

første Tog for at faa Selvsyn paa Sagerne. Sta-

tionen ved, hvor den skal finde ham, og har

lovet at eftersende alle Telegrammerne til ham.

I Døren render han paa Statstelegrafens

Folk, der taler om Ledningsbrud sydpaa.
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Og ude paa Perronen ser han Banernes

eget Telegrafmandskab rede til at tage ud.

Stationen har haft Travlhed nok i de tid-

lige Morgentimer. Telegrafapparaterne har

klapret uafladeligt. Først mente

man, at Linien var lukket syd

paa, men nu har det klaret sig.

Togene kan gennemføres , men

der bliver naturligvis Forsinkelser.

Og det er maaske kun en stakket

Frist, der er vundet. Paa Læsse-

sporene staar flere Vogne, som

gærne skal afsted, jnden Driften

aflyses. — Togvejenes Indstilling og Range-

ringerne kræver uforholdsmæssigt Mandskab.

Sporskifterne maa graves fri og kostes rene,

hvergang de skal omstilles. Ved enkelte Kryds-

ningssporskifter staar der tilsidst

fulde fire Mand i stadigt Arbejde.

Nu kommer alle Morgentogene, og

de skal igennem.

Lad os følge et enkelt af dem,

der gaar ud fra Kjøbenhavn. Tog

Nr. 67 f. Eks., det første Person-

tog til Sydbanen. Det har Afgang

Kl. 7*^, og efter et kort Ophold

paa Valby Station kæmper det sig

frem imod Roskilde. Ved denne Tid er det

endnu ganske mørkt. Solen staar først op Kl. 8,

og Foget gør Luften tyk. De faa rejsende

der er med Toget ved næppe, hvad de har

vovet sig ud i. Sneen paa Banen gør Kørslen

tung, men Roskilde naas— med Forsinkelse —
henimod 9-Tiden De rejsende er nu saa

vaagne, at de faar Lyst til at kige ud ad

Vinduerne. Toget gaar videre Syd paa og

standser herefter ved alle Stationer. 1 Lille

Skjensved udebliver Krydsningen med Eks-

pressen. Der er altsaa ogsaa Forsinkelse syd

fra. I Køge kommer der et uventet Ophold

paa halvanden Time. Telegrafforbindelsen syd-

Fig. 2. Snelæg ved en Bræddeskærm.

Foget kommer fra hejre Driven foran Skærmen dannes forst. Naar

den er vokset ud, gaar Foget over Skærmen og aflejrer Snedriven

inde over Sporet.

paa er afbrudt, og naar Telegrafen er i

Uorden, maa Køreplanens Krydsningsangivelser

ikke fraviges. Tog 67 skal derfor afvente

baade Ekspressen og det bagefter løbende

Fig. 4. Snelæg paa Linien. Foget kommer fra hejre.

Driven er begyndt som en mindre Aflejring foran Tjernehegnet til-

venstre for Sporet. Togene har saa trykket stedse dybere Sneriller

ved Skinnerne, og Banearbejderne har segt at grave Driven ned,

men derved blot skabt gunstigere Aflejringsvilkaar for Sneen. Til-

sidst er det opgivet at holde Sporet frit ved Skovlen, og Foget har

derefter haft frit Spil og rundet Driven af efter sin Lyst.

Iltog. Saa kan Kørslen genoptages.

I Indskæringerne er den østre Skraaning

nu ganske hvid. Sneen har lejret sig i bløde

F'ormer og skyder stadigt voksende Udløbere

ind over Sporet. Snedækket er ved Skraa-

ningsfoden oversprøjtet med graa Stænk. Det

er Lokomotivets Drivstænger, der pidsker i

Driverne og slynger Snesprøjt ud til Siderne

Linien igennem kæmper Kolonnerne den

stadigt mere haabløse Kamp for at holde

Fig. 3. Snelæg ved en Jordvold i Afstand fra Banen.

Foget kommer fra højre. Volden er saa lav, at Foget straks gaar over Toppen og aflejrer Sneen i Lærummet bag

Volden. Naar Foget varer ved tilstrækkeligt længe, vokser Driven ind over Sporet.
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Fig. 5. Plovrydning i Jylland. I.

Driven har været for mægtig til at kunne gennemstryges med Plov og er derfor gravet ned til 1 Meters Højde over

Sporet. Sneen er ret fast. Var den løsere, kunde man nok have gennempløjet en ca. 2 Meter høj Drive.

Udgravningen er saa bred, at Afpløjningen kan trykkes ud til Siderne.

Sporet frit. Driverne graves ned, og Masserne

kastes over i Læ for ikke at fyge tilbage igen.

Men Afgravningen byder ypperlige Aflejrings-

vilkaar, og Hullet fyldes derfor omtrent lige

saa hurtigt som det skovles ud. Togene

trykker dybe Sneriller langs med Skinnerne

og skyder Sneen op paa Sporets Yder-

side. Og paa denne Maade danner der sig

en stedse voksende Dækning for Aflejningerne.

Paa Stationerne er kun et eller to Spor far-

bare. Skal en Vogn hænges til et Tog, maa

et helt Arbejdshold i Gang med at grave

Sporforbindelsen fri. Privatbanernes Smaa-

lokomotiver kører fast overalt paa Tilslut-

ningsstationerne.

Tog 67 vender tilbage fra Madsnedø som

Tog 84 Og har ved 6-Tiden arbejdet sig

frem til Haslev. Hvad er det, der raabes

paa Perronen? At Linien er spærret syd paa,

Og at Toget foreløbig kun kan føres frem

til Thureby! Det er Indskæringen syd for

Køge, der efter en Dags Slid er blevet op-

givet af Formanden. Han har ikke turdet

udsætte Toget for at køre fast og har der-

for erklæret Strækningen for ufarbar. Sporet

vil nu blive ryddet med Plov, og Toget vil

saa blive ført videre i det mindste til Køge.

Nogle rejsende foretrækker dog at stige ud

straks. Linierne trues iøvrigt nu allevegne. Lo-

komotivførene kæmper for at faa Togene

gjort lettere, og Stationerne strider for at faa

\'ogne med, saalænge Toggangen vedvarer.

Opholdet i Thureby bhver tre Timer langt.

Saa kører Ploven ind, hvid af Sne, og Toget

fortsætter Turen til Køge. Men dermed er

det ogsaa slut. Paa Lille Skjensved er et

Tog nu kørt fast i det yderste Sporskifte og Li-

nien Roskilde—Køge er saaledes haabløst

spærret. Straks efter lukkes der ogsaa sydpaa,

de nordgaaende lltog maa stoppe i Næstved.
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Fig. 6. Plovrydning i Jylland. IT.

Og saa læggei Mørket sig overalt, og Foget

driver sit Spil i det skjulte.

Sent paa Aftenen faar Stationerne gennem

Liniedepeche Opgør over Dagen. Banerne er

spærrede overalt undtagen mellem Køben-

havn og Roskilde. Flere Tog er sneet inde

i Ringsted, Slagelse, Holbæk og Hillerød,

andre Tog er holdt tilbage paa Udgangssta-

tionerne. Og der fortsættes i det uendelige

med Meldinger om Forholdene i Jylland.

Ved enkelte Overkørsler staar Ledvogterne

endnu paa Post. De har ikke hørt Indstil-

lingssignalet. Linieringningen, hvorved Tog-

gangen blev aflyst. Og de vil vente en Tid

endnu, førend de opgiver det hele.

Det fyger og fyger bestandigt. Morgenen

kommer, og Foget varer ved. Atter klaprer

Telegrafapparaterne; der er Vejrmeldinger,

der gaar ind til Overledelsen. — Fygevejr

overalt! Saa bliver der ikke meget at gøre

Paa Stationerne efterser man de henstaaende
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Vogne, og skaffer de indladede Kreaturer

bedre Opholdssted. Rejsende kommer og for-

hører sig om Udsigterne, og faar mistrøstende

Svar. Telegramexpeditionen er uhyre, Tjenest-

telegrammer og Privattelegrammer i Flæng.

Baneformændene har fra Morgenstunden mødt

med stort Mandskab. Som Dagen gaar, faar

enkelte af dem Betænkeligheder og forhører pr.

Telegraf deres Overbanemester, om Folkene

skal afskediges. Der vil ikke blive Arbejde,

førend Foget ophører. Men de faar Ordre

til vedblivende at holde Kolonnerne stærke.

Paa Lille Skjensved arbejdes der med det

fastkørte Tog. Lokomotivet har Natten igen-

nem staaet med lavt Fyr. Rammen og

Gangtøjet er dækket af Sneflager og ned-

hængende Istapper, og Vandrøret mellem

Kedlen og Tenderen er tilfrosset. Isdækket

bliver stødt af med en Stang og Vandrøret

tøet op ved et Baal af Petroleum og Værk

paa en Skovl. Tenderen mangler Vand og
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Under Snefog

fyldes spandevis fra Stationbrønden, der øses

tom med det samme. Fyret forstærkes og

endelig kommer der Damp. Imidlertid har Fol-

kene gravet Sporet ud foran og bagved Toget.

Maskinen sættes i Gang, frem og tilbage ; man

prøver paa at rykke Toget løs. Men Driv-

hjulene spiller, saa Gnisterne ryger fra Skin-

nerne, og Toget staar lige fast. Saa kobler man
Lokomotivet fra, og Arbejderne kaster Salt ned

omkring Hjulene for at faa de der dannede

Iskiler til at smelte. Og man tager fat paany.

Sporet fyger bestandigt til og maa bestandigt

renses op. Endelig lykkes det. Lokomotivet

gaar en halv, en hel Maskinlængde frem!

Bagved Maskinen bliver Sporet skovlet rent.

Og saa rykkes ogsaa Vognstammen løs og sky-

des tilbage paa Stationen. Nu er Sporskiftet

frit, og Stationen kan atter passeres af Tog.

Dette Arbejde har taget den halve Dag.

Paa Dobbeltsporet mellem København og

Roskilde har man stadigt brugt Plov, og det er

her lykkedes at holde Banen fri. Vejret synes

nu at ville stilne, og Plovrydning vil da mu-

lig være nyttig ogsaa paa de andre Linier.

En Plov arbejder allerede mellem Ringsted

og Slagelse, en anden føres ud ad Nordvest-

hanen. Fra Roskilde sendes en Plov med to

Lokomotiver imod Køge. Det ene Lokomo-

tiv er bestemt til Toget i Lille Skjensved, hvis

Maskine man ikke længere tør stole paa.

Det meldes fra Gadstrup, at Ploven er pas-

seret. Tyve Minutter senere kommer der

samme Melding fra Havdrup. Saa hengaar

der fem Kvarter uden Melding. Mellem Hav-

drup og Lille Skjensved ligger en dyb Ind-

skæring. Det maa være den, der tager Tid.

Ploven er imidlertid med sine to Maskiners

Kraft kørt fast i Indskæringen, der ikke har

været synet siden Morgenstunden, og hvor Dri-

verne ligger højere end man formodede. Det lider

med Dagen, Mørket kommer snart. Oppe fra

Skraaningen vælter Sneen i Fygehvirvler ned

over Lokomotiverne og truer med ganske at

overdække Plovtoget, der stadigt ikke er til at

rokke. Langs med Siden af det bageste Lo-

komotiv har Mandskabet gravet en Stalle

for at fri Maskinen fra Snetrykket. Fol-

kene skovler Sneen ud mellem Hjulene og

strør Salt over Skinnerne. Koblingerne løses.

Og saa forsøges der igen. Og efter endnu

tyve Minutters Slid er Modstanden brudt, saa-

ledes at den bageste Maskine kan rykke tilbage.

Saa skovles Sporet rent. Det andet Loko-

motiv trækkes løs, og tilsidst Ploven. Ryd-

ningstoget gaar for Natten tilbage til Hav-

drup, hvorfra Føreren indsender sin Melding.

Fra de andre Baner lyder Budskaberne lige

saa nedslaaende. Værst er det paa Nordvest-

banen, hvor Ploven er kørt af Sporet og

ligger væltet i en Snedrive. Den maa nu

imorgen graves ud , medens der plovryddes

nordfra.

Natten er kommet , og alt Arbejde er

dermed standset.

Ud paa Morgenstunden hører Snefaldet op.

Blæsten lægger sig og Luften bliver klar.

Nu skal Rydningen gennemføres i hvert Fald

paa Hovedlinierne og de indesneede Tog
bjærges hjem. Plovkørslerne planlægges ved

Hovedledelsen, der sørger for , at de for-

skellige Arbejder griber ind i hinanden paa

rette Maade. Ordrerne udgaa pr. Telegraf.

Og ligeledes pr. Telegraf indløber de stadige

Meldinger om Arbejdernes Fremgang. Ryd-

ningen kan saaledes følges Skridt for Skridt.

Paa Stationerne skaffer man sig Underret-

ning ved at .,læse med'", naar Telegram-

merne afgives.

Lad os følge Rydningen paa Sydbanen.

Her gælder det frem for alt om at frigøre

Berlinersxpressen, der snart i to fulde Døgn
har været holdt tilbage i Næstved.

Ploven fra Havdrup fortsætter tidligt om
Morgenen sin Kørsel mod Syd. Den led-

sages af et Arbejdshold paa 8 Mand, der

skal hjælpe med, hvis den kører fast eller

hvis Snehindringerne bliver for mægtige.

Mandskabet har anbragt sig paa den forreste

Tender i Læ under en Presenning, der er

lagt hen over Kullene. Plovføreren, en Bane-

formand, staar paa en Platform foran paa

Tenderen og holder Udkig fremefter oven over

Taget paa Førerhuset, det Sted hvor Udsig-

ten er mindst hæmmet. Foran Indskæringen

lader han det bageste Lokomotiv koble fra;

Driven tør ikke forceres med to Maskiner.

Aflejringerne ligger et Stykke borte, passende

til at vinde Hastighed paa. „Kør saa". Det

gaar i et Sus. Nu skærer Ploven ind, og

Lokomotivføreren lægger straks Styringen ud,

saaledes at der kommer fuldt Damptryk paa

Cylindrene. Farten sagtnes under Massernes

sejge Modstand. En Sky af Sne slynges uden

om Lokomotivet. Røgen staar fladt henover

Førerhuset, Plovføreren sværtes af Røgen og

hvidnes af Sneen. Hans lyse , sammen-
knebne Øjne kiger ud fra den nedtrukne

Hue. Ploven gaar noget langsomt og —
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standser pludseligt. Den sidder fast! Det

var ubehændigt gjort. Skaden er dog ikke

saa stor, den anden Maskine kan trække

Ploven løs. Medens dette staar paa, bliver

Driven forude gravet ud i Render tværs paa

Sporet, for at Ploven kan faa Luft under

Rydningen. Saa tages der Tillob igen. Ploven

skærer ind, og Sneslynget ryger som et Fog

omkring Lokomotivet. Denne Gang naar

Ploven helt igennem. Den anden Maskine

gaar frem og kobles til. Lille Skjensved pas-

seres, og Plovtoget forsvinder i en Snesky

ved Indskæringen paa den anden Side af

Stationen. Naar Køge er naaet, vil det ene

Lokomotiv gaa tilbage til Toget.

Fra Roskilde er der imidlertid sendt en ny

Plov til Havdrup for at rydde det om Nat-

ten tilføgne Stykke. Og fra Næstved arbejder

en tredie Plov sig frem imod Køge. Loko-

motivføreren her er gammelkendt med Sne-

rydning og fører sin Plov særligt smukt.

Paa hele det lange Stykke kører han kun

tre Gange fast. De andre Gange faar han i

rette Tid trukket Ploven baglæns ud af Dri-

verne. Han har hentet sig sit Mesterskab paa

de jydske Baner, hvor Snevanskelighederne

som Regel er større end paa Sjælland.

Da Plovtoget har naaet Haslev, faar Eks-

pressen Afgang fra

Næstved. Linien er

endnu kun ryddet i

Plovens Bredde, og

Kolonnerne er overalt

i Gang med Efterarbej-

derne, navnlig med at

udvide det frie Rum
omkring Sporet. I de

høje Driver slæberVog-

nene paa, saa at Toget

er lige ved ae blive

hængende. Det kæm-
per sig igennem med
drøje Støn og et væl-

digt Dampforbrug. To-

get naar Koge sam-

tidig med at Ploven

nordfra kører ind on

faar straks Ordre til at fortsætte Kørslen

mod Roskilde. I Lille Skjensved krydser

det det standsede Tog, og i Havdrup kryd-

ser det den anden Plov. Paa Roskilde har

Toget et kort Ophold. Det faar her skriftlig

Ordre til at kore igennem til København paa

Trods af alle Stopsignaler. Signalerne kan
ikke gives, da Trækkene er belemrede med
Sne.

Samtidigt indløber der Telegram fra Næstved

om at en Plov fra Maånedø er naaet frem

til Stationen. Saaledes er altsaa hele Sydbanen

fri. Fra Ringsted er allefede indkommet Tog,

og paa Nordvestbanen er den væltede Plov

sat paa Spor.

Det er de første Sejrmeldinger, og Spændingen

er dermed for en væsentlig Del borte. Ved Af-

tenstid bliver den regelmæssige Drift genoptaget

paa Hovedruterne. København har atter sine

Fjærn forbindelser i Orden og Stationerne kan

igen modtage Gods til Forsendelse. Navnlig

mærkes det, at Mælketogene næste Morgen
kommer ind som sædvanligt.

Men alt er ikke forbi. Tilbage staar en

hel Uges Slid paa Linierne, paa Stationerne

og paa Kontorerne. Og paa Smaabanerne

er der meget igen. Det er Efterarbejdernes

Tid. Sneen skal væk. Stationerne maa
ryddeliggøres , Bane-

linierne gøres frem-

kommelige. Det er den

sure Møje efter den

raske Gærning.

Men Snemasserne

svinder efterhaanden.

Tilbage bliver Erin-

dringen om en munter

Kamp mod Naturens

ubekymrede Masser.

Menneskesamfundets

sejge Modstandskraft

har vundet Prisen. Et

Angreb er blevet af-

værget. Men Forsvars-

udgifter er som be-

kendt Penge, der ikke

giver Rente.

Fig. 7. Snedriver efter Gennerastrygning med
roterende Plov, Amerika.

Ploven har fortil et Skovlhjul, som graver Sneen bort

og slynger den ud til Siderne.
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FRANSK POLITIK
Af Dr. phil. R. Besthorn.

MAN havde lovet os et Ministerium

,des tetes", skrev en parisisk

Journalist, da Joseph Caillaux den 27.

Juni 1911 havde dannet sit Kabinet.

„Man byder os et Ministerium „des ty-

pes"." I franske politiske Kredse talte

man om „de problematiske Størrelsers

Ministerium".

Man kunde dog ikke med Grund

nægte, at selve Ministerpræsidenten var

et Hoved af Rang, et fortræffeligt klart

Hoved. Den lapset- elegante Joseph Cail-

laux' Hoved var vel kendt i de fine pa-

risiske Selskabskredse og næsten endnu

mere i de høje Finanskredse ; i Palais

Bourbon havde Joseph Caillaux' skaldede

Hoved, der under store parlamentariske

Slag ved sin tiltagende eller aftagende

Rødme røbede hans Stemninger og Fø-

lelser, ofte tjent som et Slags Krise Ba-

rometer. Men man kunde nok kalde

den nye Ministerpræsident „en proble-

matisk Størrelse" ; han stod med det ene

Ben i den politiske Verden, med det

andet Ben i Forretningsverdenen, og

hans Optræden som Protagonist paa den

politiske Scene har givet et nyt Bevis

for, hvilken uheldig, skæbnesvanger Ind-

flydelse Sammenblandingen af Penge og

Politik spiller i den tredje Republik.

Man har kaldt Joseph Caillaux „et

forkælet Barn" — forkælet lige fra Skolen,

hvor den begavede Dreng med det over-

livlige Temperament, det herskende og

beherskende Væsen optraadte som en

Selvhersker iblandt sine Kammerater, for-

kælet af Skæbnen baade som Privatmand

og Politiker. Men det bør billigvis ind-

rømmes, at den talentfulde, hensynsløse,

altid kampberedte Selvbehersker med det

kloge, kolde Blik, det slagfærdige Vid og

den skarpe Tunge, med det klare Fore-

drag, som dog skæmmes af hans spinkle

Stemme, der i kritiske Øjeblikke faar en

skrattende Bilyd, forstod at benytte de

Chancer, som Skæbnen gav ham.

Den republikanske Stræber Joseph Cail-

laux havde i politisk Henseende ikke

været rigtig heldig i Valget af sin Fader.

Den gamle Caillaux var en rig Mand
med gode Forbindelser, men han havde

været Finansminister i Mac Mahons Stats-

kup-Ministerium, og alt, hvad der min-

dede om hin 16. Maj 1877, blev betrag-

tet med den største Uvillie i de ledende

republikanske Kredse. Men ogsaa her

hjalp Skæbnen Joseph Caillaux. Da han

mente at have forberedt sig tilstrækkeligt

til at betræde den politiske Løbebane ved

ihærdigt videnskabeligt Studium af Fi-

nansvæsenet og ved ikke mindre ihær-

digt Arbejde som Embedsmand i Finans-

ministeriet, og søgte at faa Plads i De-

puteretkamret, havde han det Held at

have en af sin Faders politiske Venner,

Hertugen af Larochefoucauld, til Mod-

kandidat. Den reaktionære Finansmini-

sters Søn slog den reaktionære Hertug,

han blev modtaget med aabne Arme af

Deputeretkammerets Venstremænd, og

han bekendte klogelig radikal-socialistisk

Farve. Det forkælede Barn havde kun

i et Aar havt Sæde i Deputeretkamret,

da han havde det næsten overvældende

Held, at Waldeck-Rousseau, der havde

en hos Politikere sjælden Interesse for

Sagkundskab, i Juni 1899 tog den 36-

aarige Joseph Caillaux til Finansminister.

Det maa indrømmes, at Caillaux forstod

at hævde sin Stilling; han blev Finans-

minister ogsaa i Clemenceaus Kabinet,

og senere i Ministeriet Monis. Da den
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48-aange Joseph Caillaux — som var

født i Mans den 30. Marts 1863 — blev

Ministerpræsident, havde han været De-

puteret i tretten Aar og i Halvdelen af

denne Tid været Finansminister.

Caillaux havde havt det Held at være

Medlem af to ansete og stærke Mini-

sterier, Ministerierne Waldeck-Rousseau

og Clemenceau; han havde det afgørende

Held at blive Finansminister ogsaa i det

svage og lidet ansete Ministerium Monis.

Caillaux var sin Chef, der tilmed blev

fængslet til Sygelejet, langt overlegen, og

han benyttede sin Overlegenhed til at

forberede Ministerpræsidentens Fald ved

sine kloge, om end ikke altfor fine po-

litiske Manøvrer under Champagne- Kri-

sen. Da „Monisteriet" faldt paa Gene-

ralstabs-Krisen, maatte Monis, sikkert

mod sit ønske, anbefale Præsident Fal-

liéres at kalde Caillaux. Falliéres, der

kun nærede meget ringe Sympati for den

stræbsomme Verdensmand, der selv

plejede at sige: „Jeg er Forretningsmand",

overdrog virkelig Caillaux at danne det

nye Ministerium, og Caillaux dannede

med overlegen Elegance sit Kabinet.

Men saa begyndte Skæbnen at stille

større, verdenspolitiske Krav til Caillaux

og at sætte det „forkælede Barn" paa

haarde Prøver. Næppe havde han dan-

net sit Ministerium, før den tyske Ka-

nonbaad „Panther"s Ankomst tU Agadir

fremkaldte en stor, en for Verdensfreden

farlig Krise.

Naar man nu kaster et Tilbageblik

paa de bevægede Tider, det sidste Aars

første kritiske Julidage, maa man er-

kende og forbauses over, hvor lidt man
den Gang vidste om, hvad der egentlig

foregik. Man saa, at Tyskland viste

Frankrig sin pansrede Næve, man erfa-

rede, at Tyskland forlangte „Kompensa-

tioner" for at anerkende Frankrigs Pro-

tektorat over Marokko, som den tyske

Regering egentlig havde overladt Repu-

bliken ved den tysk-franske Overens-

komst af 9. Februar 1909, og man saa,

at England bestemt stillede sig ved

Frankrigs Side. Det hele syntes at være

klart; i Virkeligheden var det hele gan-

ske uklart. Der var bag Kulisserne fore-

gaaet noget, som man først lidt efter lidt

har faaet Rede paa, og det vilde trods

alle Afsløringer være meget letsindigt at

paastaa, at man nu kender alle Enkelt-

heder i det mærkelige politiske Drama,

der for en stor Del blev spillet bag Ku-

lisserne.

Man begyndte at ane noget, da „Le

Temps", hvis udenrigspolitiske Medar-

bejder, André Tardieu, vitterligt var for-

retningsmæssigt interesseret i Kongo-Af-

færerne, antydede, at der under Mmi-

steriet Briand-Pichon paa Grundlag af

Overenskomsten af 9. Februar 1909 var

indledet Underhandlinger om fælles fransk-

tyske Marokko- og Kongo-Kamerun-Fo-

retagender, at disse Underhandlinger var

blevne afbrudte ved Briands Fald den

27. Februar 1911, og at den tyske Re-

gering forgæves havde søgt at bevæge

Ministeriet Monis til at genoptage Under-

handlingerne. Man begyndte at ane, at

disse Forhold havde fremkaldt „Le Coup

d'Agadir", men noget sikkert erfarede

man ikke. Under de paafølgende Under-

handlinger mellem Jules Cambon og

Kiderlen-VVachter med stadige Afbrydel-

ser og Krigsfare- Kriser fremkom der

meget mærkelige Fænomener. Der her-

skede ofte Uoverensstemmelse mellem

de officiøse berlinske og parisiske Bul-

letiner, og gennem de franske Beretnin-

ger om Forhandlingernes Gang skimtede

man, at der foregik „Noget" bag Kulis-

serne. Der fremkom da ogsaa i franske

Oppositionsblade og i den engelske Presse

ret bestemte Oplj^sninger om Uoverens-

stemmelser mellem den franske Minister-
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præsident, Caillaux, og den franske Uden-

rigsminister, Hr. de Selves. Det havde

vakt Forbauselse, at Caillaux havde be-

troet Udenrigsministeriet til en uprøvet

Mand, den 63-aarige Hr. de Selves, der

ganske vist var en fint dannet Mand og

den gamle Freycinets Nevø, men havde

været meget uheldig som Seinepræfekt

og aldrig havde havl Lejlighed til at vise,

at han forstod sig paa Politik. Man be-

gyndte at faa en Anelse om, at Caillaux

havde valgt den uerfarne Seinepræfekt

til Udenrigsminister for selv at kunne faa

Indfl^'delse paa den udenrigspolitiske Le-

delse, og der fremkom da ogsaa Afslø-

ringer, ifølge hvilke Caillaux greb ind i

Underhandlingerne i Berlin og hindrede

Hr. de Selves i at hævde Frankrigs Stil-

ling med tilbørlig Energi. Det hed sig

endog, at Caillaux havde hindret Eng-

land i at besvare „Panther" s Sendelse til

Agadir med et lignende Skridt, at Cail-

laux overfor den engelske Gesandt i

Paris havde udtalt sig med Ringeagt om
Ententen, og at Ministerpræsidenten end-

og ved sin tyskvenlige Optræden havde

vakt Misstemninger i Rusland.

Det lød næsten utroligt — det ser nu

ud, som om der var noget rigtigt i disse

Afsløringer.

Den heldige Afslutning paa Under-

handlingerne ved den fransk-tyske Over-

enskomst af 4. Novbr. 1911 bortledte for

en Tid Opmærksomheden fra disse Forhold.

Saa kom Ouai d'Orsaj^Skandalerne.

Næppe var den fransk-tyske Overens-

komst undertegnet, før de franske Poli-

tikere begyndte at spørge, om Regeringen

havde sørget for, at „de hemmelige Trak-

tater", som Delcassé havde afsluttet med
Spanien, ikke hindrede Frankrig i at faa

det fulde Udb3'tte af det franske Protek-

torat over Marokko, som Republiken

havde købt af Tyskland med store Ofre

i Fransk-Kongo.

Den 7. November anmodede den franske

Deputerede Beauregard den transke Re-

gering om at forelægge den hemmelige

fransk-spanske Traktat af 3. Oktober

1904. Den 8. November blev denne

Traktat offentliggjort i „Matin", hvis

Redaktion erklærede, at den allerede

længe havde været i Besiddelse af dette

Aktstykke

!

Denne Offentliggørelse var i og for sig

skikket til at vække pinlig Opsigt. Man
blev pludselig mindet om de Quai d'Orsay-

Skandaler, der blev afslørede i April f. A.

Undersøgelsen mod Maimon, Rouet og

Chefen for Udenrigsministeriets Regn-

skabsvæsen Hamon havde viist, at

hemmelige diplomatiske Dokumenter var

blevet udleverede til fremmede Landes

Regeringer, og at det franske Diplomati

derved flere Gange var kommet i en

meget vanskelig Stilling.

Hvem havde udleveret Texten til Ok-

tober-Traktaten til „Matin"?

Den 9. November atholdt det franske

Deputeretkammers Udvalg for de uden-

rigske Anliggender sit første Møde. Uden-

rigsminister de Selves var til Stede.

„Kan De, Hr. Minister" — spurgte

den Deputerede for Yonne, Marcel Ri-

biére — „sige os, om Spanien har til-

stillet den franske Regering nogen Med-

delelse om Besættelsen af Larache og

El-Ksar?"

Den franske Udenrigsminister vexlede

et Blik med sin Departementschef Bapst

og svarede: ,,Ja!"

„Kan De dernæst, Hr. Minister" — til-

føjede Ribiére — „sige os, om den fran-

ske Regering, da den modtog Meddelel-

sen om Okkupationeih af Larache og af

El-Ksar, har protesteret, om den har

taget Forbehold?"

Hr. de Selves raadspurgte paany med
et Blik sin Departementschef og sva-

rede efter et øjebliks Betænkning: „Mine
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Herrer! Jeg var ikke Medlem af det

foregaaende Kabinet, men jeg kan dog

give Udvalget Oplysning om Sagen. Saa

vidt jeg veed — Nej!"

Dette „Nej" vakte stor Opsigt; det

indeholdt efter fransk Opfattelse en haard

Anklage mod Ministeriet Monis' Uden-

rigsminister C r up pi.

Paa Hjemvejen til Quai d'Orsay blev

Ministeren — som han selv senere er-

klærede — greben af Tvivl, han drøftede

Sagen med Bapst, der heller ikke mere

følte sig sikker i sin Sag, og i Uden-

rigsministeriets Arkiv fandt de derefter

et Bundt Aktstykker med over en Snes

Depecher, som de hidtil ingen Anelse

havde havt om, og som viste, at Cruppi

bestemt havde protesteret mod Spaniens

Optræden i Larache og ElKsar. løvrigt

modtog Hr, de Selves strax den næste

Morgen et Brev, hvori Ex-Udenrigsmini-

steren. Ministeriet Caillaux' Justitsminister

Cruppi, udtalte sin Forbavselse over, at

hans Efterfølger og Kollega, Udenrigsmi-

nister de Selves, ikke kendte et meget

vigtigt „Dossier", der laa i Udenrigsmi-

nisteriet.

Ministerpræsident Caillaux, der havde

faaet Underretning om Sagen, opfordrede

Hr. de Selves til strax at fremstille sig

for Udvalget for de udenrigske Anlig-

gender, og Udenrigsministeren maa vel

ogsaa selv have indset, at Skandalen

ikke kunde skjules, og at det var klo-

gest at komme de Afsløringer, der

med Sikkerhed kunde ventes, i For-

købet. Udenrigsministeren bad Udvalget3

Præsident, Paul Deschanel, om at lade

Udvalget holde Møde samme Dag. den

10. November. Da Paul Deschanel om
Eftermiddagen havde aabnet Udvalgets

Møde, tog Udenrigsministeren strax Or-

det og afgav en Erklæring, der lød om-

trent saaledes:

„Da jeg i Gaar forlod Palais-Bourbon,

blev jeg greben af en Tvivl; jeg spurgte

mig selv, om jeg ikke havde taget fejl,

da jeg i Udvalget forsikrede, at min

Forgænger i Juni Maaned ikke havde

rejst nogen Indvending overfor den span-

ske Regering. Jeg raadførte mig med
Direktøren for de politiske Anliggender,

Hr. Bapst, der havde været min Med-

hjælper overfor Udvalget. Ogsaa han

nærede Betænkeligheder. Da jeg var

vendt tilbage til Udenrigsministeriet, lod

jeg foretage Undersøgelser, og jeg er-

farede snart, at der forefandtes et Dossier

med Protester, som den franske Regering

havde nedlagt overfor Madrid-Kabinettet.

Jeg anmodede i Morges Deres Præsident,

Hr. Paul Deschanel , om at ville sam-

menkalde ,Udvalget. Jeg kommer her

for ganske loyalt at sige, at jeg var

utilstrækkeligt informeret, da jeg svarede

en af Deres Kolleger, Hr. Marcel Ribiére.

Her er de Protester, som blev nedlagte

hos den spanske Regering. Det er tre

Depecher fra Udenrigsministeriet til vor

Ambassadør i Madrid, Hr. Geoffray. De

er daterede henholdsvis den 8. Juni,

den 10. Juni og den 13. Juni. Disse

Protester fra min Forgænger, Hr. Jean

Cruppi, var meget bestemte."

Det var en Skandale af Rang. Den

blev endnu større, da „Le Temps" bragte

en Artikel, „La situation au Quai

d'Orsay", der rettede en Række Anklager

mod Udenrigsministerens Kabinetschef,

Herbette (Søn af den tidligere franske Ge-

sandt i Berlin). Herbette beskyldes for di-

rekte, uden den politiske Direktørs Vi-

dende, at have udarbejdet de omhand-

lede Depecher, som Udenrigsminister de

Selves havde været uvidende om, og

egenmægtig at have foretaget Ændringer

i de i Ministerraadet vedtagne Instruk-

tioner til Jules Cambon. „Le Temps"

erklærede sluttelig, at allarmerende Efter-

retninger, der havde fremkaldt en Børs-
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panik, om de franske og tyske Under-

handlinger var udsendte fra Kabinetschef

Herbette.

Penge og Politik! Man ventede en stor

Opgørelse; den udeblev, og man har

endnu ikke faaet Rede paa disse Misfor-

hold i det transke Udenrigsministerium.

Det var aabenbart lykkedes Caillaux at

stanse disse Afsløringer, men det, der

var kommet frem for Offenligheden,

havde fremkaldt nye Drøftelser af For-

holdet eller Misforholdet mellem Caillaux

og Selves. De nationalistiske Protester

mod de „Kompensationer", som Tysk-

land ifølge Overenskomsten af 4. No-

vember skulde have i Fransk- Kongo,

havde øvet Virkning, og man fordybede

sig mere og mere i Spørgsmaalet:

„Hvem har først bragt Kongo-Kompen-

sations-Spørgsmaalet paa Bane?" Mis-

tanken rettedes mere og mere mod de

Underhandlinger, som Jules Cambon

umiddelbart før „Panther-Affæren" havde

ført med den tyske Rigskansler i Berlin

og derefter den 21. Juni i Kissingen med

Hr. V. Kiderlen-Wåchter, og det var

klart, at Caillaux' Modstandere — blandt

hvilke Briand og Clemenceau, der begge

havde Lyst til atter at komme til Magten,

stod i første Række — haabede, at de

ved at fremtvinge Oplysninger om Cam-

bons Underhandlinger kunde ramme
Ministerpræsidenten.

Den 14. December begyndte Forhand-

lingerne om den tysk-franske Overens-

komst i det franske Deputeretkammer.

Udenrigsminister de Selves led strax den

første Dag et alvorligt Nederlag, men

Caillaux klarede sig godt i de langvarige

Debatter, og Overenskomsten blev den

20. December vedtaget med 393 Stem-

mer mod 36. Jaurés havde søgt at

bringe det store Spørgsmaal paa Bane

og den 18. pludseligt atbrudt Minister-

præsidentens Tale med det pikante

Spørgsmaal: „Hvad talte man om i

Kissingen?" Men Caillaux svarede kort:

„Om økonomiske Spørgsmaal!"

Dermed gik Sagen til Senatet. Man
havde ventet, al Clemenceau og hans

Venner i Palais Luxembourg vilde søge

at benytte Lejligheden til at rette et al-

vorligt Angreb mod Caillaux , der kun

var lidet atholdt iblandt Senatorerne, og

disse Forventninger gik i Opfyldelse.

Senatet nedsatte et Udvalg, der skulde

drøfte den tysk-franske Overenskomst,

og hvori en hel Skare af Ex-Minister-

præsidenter og Ex-Udenrigsministre, blandt

dem Clemenceau, Ribot, Monis, Pichon,

havde Sæde.

Senatsudvalget besluttede at foretage

en stor „historisk" Undersøgelse at

Overenskomstens Historie og Forhistorie,

og der sprang strax i Underhusets før-

ste Møde virkningsfulde Afslørings

-

Bomber.

Den 27. December begyndte Hr. de

Selves sin Fremstilling af Marokko-Kri-

sens Historie. I Mødet den 28. kom
Udenrigsministeren til Jules Cambons

Beretning om hans Samtale med Kiderlen-

Wåchter i Kissingen den 21. Juni 1911.

Ifølge den franske Gesandts Depeche

havde baade han selv og den tyske

Udenrigsminister gjorde gældende, at de

Vanskeligheder, der havde rejst sig mel-

lem Tyskland og Frankrig, maatte fjer-

nes. „Hvis vi", tilføjede Kiderlen-Wåchter,

„kun beskæftiger os med Marokko, naaer

vi ikke Maalet. Vi maa forsøge noget.

Bring os noget med fra Paris!" „De

har Ret", svarede Cambon. ., Lader os

søge andetsteds."

Cambons Depeche sluttede saaledes:

„Jeg har søgt overfor Hr. v. Kiederlen

at tolke de Planer^ som Dis. Excellence

havde udkastet for mig, og med Hensyn

til hvilke De havde opfordret mig til at

føle mig for hos den kejserlige Regering.
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Vi kan ikke mere tnekke os tilbage, og

det er af Vigtighed, at vi nu fastslaar

de Elementer, der skal tjene til Grundlag

for de fremtidige Underhandlinger".

Her havde man altsaa et Holdepunkt

til at efterspore den saa meget efter-

spurgte Løsning paa den store Gaade:

„Hvem har først bragt Kongo-Kompen-

sations-Spørgsmaalet paa Bane?" Men

foreløbig blev Opmærksomheden bortledt

fra dette Spørgsmaal ved, at Monis

rejste sig og erklærede, at han som

Ministerpræsident aldrig havde faaet

noget at vide om Cambons Depeche,

at den ikke var bleven drøftet i noget

Ministerraad, og at Republikens Præsi-

dent sikkert heller ikke havde kendt den

!

Denne Meddelelse vakte saa stor Be-

vægelse , at Mødet maatte udsættes i

nogen Tid; denne Bevægelse var vel

grundet. Man havde tidligere erfaret, at

Udenrigsministeriets Embedsmænd havde

undladt at meddele Udenrigsminister

de Selves vigtige Depecher, og at den

afgaaede Udenrigsminister , Ministeriet

Caillaux's Justitsminister, ikke havde gjort

sig den Ulejlighed at indvie sin Kollega

og Efterfølger, Hr. de Selves, i sine Un-

derhandlinger med Spanien. Nu erfarede

man, at Hr. Cruppi som Udenrigsmini-

ster havde undladt at meddele Ministe-

riets Chef, Monis, Cambons saare vigtige

Depeche fra Kissingen! Man skulde

senere erfare, at Hr. de Selves heller

ikke havde meddelt sin Konseilpræsident

Caillaux noget om Cambons Depeche,

og kun havde sagt ham, hvad Caillaux

sagde i Deputeretkamret: at Samtalen

havde drejet sig om økonomiske Spørgs-

maal.

Monis opfordrede slrax de Herrer, der

havde havt Sæde i hans Kabinet, til at

samles hos ham den næste Dag, den

29. , i Hotel Continental ; Monis ejer

de fleste af Aktierne i dette Hotel. Del-

cassé, Pams, Emile Constant og Cruppi

gav Møde. Cruppi undskyldte sig med,

at Cambons Beretning, der var affattet

den 22. Juni, først var ankommet til

Quai d'Orsay den 24. Juni. Den fore-

gaaende Dag havde Ministeriet indgivet

sin Demission, og han havde derfor ikke

ment at burde ulejlige Ministerpræsidenten

med den Sag. Cruppi hævdede, at man

havde fortolket Slutningen af Cambons

Depeche urigtigt. Jeg har aldrig —
sagde Cruppi - givet Cambon Instruk-

tioner om Afstaaelsen af noget Terri-

torium.

I Parlamentsferien fortsattes Presse-

polemiken med tilhørende Afsløringer.

Særlig Interesse havde en Artikel, der

fremkom i det ledende radikale syd-

franske Blad „Depeche de Toulouse".

Artiklen insinuerede tydeligt nok, at Cail-

laux allerede som Finansminister i Mini-

steriet Monis paa egen Haand havde ind-

ledet Underhandlinger med Tyskland og

havde hindret en fransk-engelsk Modde-

monstration mod den tyske „Panther "-De-

monstration. „Times" Korrespondent i Pa-

ris antydede, at Caillaux havde søgt at

indvikle Frankrig i østerrigske Finansspe-

kulationer.

Der herskede stærk Spænding i de

franske politiske Kredse, da Senats-

udvalget den 9. Januar genoptog sine

Møder. Spændingen var bleven forøget

ved, at der samme Dag i parisiske Blade

var fremkommet nye Hentydninger til,

at Caillaux bag Udenrigsministerens og

Cambons Ryg før Panther-Affæren havde

ført hemmelige Underhandlinger med

Tyskland, dels personlig med den tyske

Legationssekretær v. Lancken, dels ved

en Mellemmand, den franske Finans-

mand Fondére, der havde underhandlet

med den tyske Rigsdagsmand Semler —
Fondére og Semler var Ledere af det

tysk-franske Kongobane-Konsortium.
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Clemenceau udslyngede strax i det første

Møde den Bombe, der fældede Udenrigs-

minister de Selves og forberedte Mini-

terpræsident Caillaux' Fald.

Hr. de Selves havde med iøjnefaldende

Ligegyldighed oplæst en Række kedelige

Dokumenter, da Ex- Udenrigsminister

Pichon greb ind med det ret farlige

Spørgsmaal, om Udenrigsministeren ikke

troede, at N'Goko-Sangha- Affæren havde

nogen Del i „Le Coup d'Agadir". Her

tog Caillaux Ordet fra Udenrigsministeren.

Ministerpræsidenten benyttede Lejlig-

heden til at afgive en højtidelig Erklæ-

ring om, at han altid holdt alle, der var

berettigede dertil, underrettede om sine

Informationer. Saa tog Clemenceau Ordet

i den skærende Tone, som man kendte

saa godt fra gamle Dage.

„Jeg anmoder", sagde Clemenceau,

„om at maatte rette et Spørgsmaal til

Hr. Udenrigsministeren. Kan han for os

bekræfte, at der aldrig udenfor de offi-

cielle Forhandlinger parallelt med dem er

blevet ført særlige Forhandlinger?"

Det vilde med andre Ord sige: „Kan

Udenrigsministeren paastaa, at Minister-

præsidenten har talt Sandhed?" Man
vidste, at Hr. de Selves flere Gange

havde henvendt sig til Clemenceau for

at beklage sig over Caillaux, og Udval-

gets Medlemmer betragtede med spændt

Interesse og vistnok ogsaa med Anelser

om en optrækkende Skandale Udenrigs-

minister de Selves, der stadigt sad hen-

slængt i Lænestolen som en tilsyneladende

ligegyldig Tilhører. Hr. de Selves for-

andrede ikke Stilling, men han blev bleg,

og efter nogen Betænkning svarede han

med usikker Stemme:

„Mine Herrer! Jeg har den dobbelte

Opgave, baade at sørge for ikke at

krænke Sandheden og at bevare de

Hensyn, som mit Embede paalægger

m.ig. Jeg vil ikke besvare Spørgsmaalet."

Der herskede et Øjebliks isnende Tavs-

hed. Den blev afbrudt af Clemenceau,

der nu var sikker paa sit Bytte og slyn-

gede en tydelig Fornærmelse, som alle

forstod, lige i Ansigtet paa Udenrigsmi-

nisteren: „Hr. Udenrigsministerens Svar

kan tilfredsstille alle her — alle, med
Undtagelse af een — det er mig!"

Caillaux sprang op for atter at tage

Ordet fra Udenrigsministeren, der fuld-

stændigt savnede Evner til at tage

Kampen op med sin — eller rettere selve

Caillaux' — frygtelige Modstander.

„Mine Herrer, jeg forsikrer atter ..."

Mere fik Caillaux ikke sagt, før Cle-

menceau standsede ham med en bydende

Bevægelse og sagde:

„Det var ikke Dem, Hr. Præsident,

mine Ord gjaldt, men Udenrigsministe-

ren."

Med et mat forlegent Smil stammede

Hr. de Selves: „Hr. Clemenceau, De har

vist ikke forstaaet mig . . . Nej, De har

ikke forstaaet mig."

„Jo, jeg har fuldkomment forstaaet

Dem", svarede Clemenceau, „og Deres

Svar kan ikke tilfredsstille mig, saa meget

mindre, som jeg har fremsat mit Spørgs-

maal paa Grund af fortrolige Meddelelser,

som jeg ikke har søgt, men som man
har søgt at tilstille mig ..."

Almindelig Forlegenhed. Clemenceau

selv syntes at blive ubehageligt berørt af

Situationen og sagde tre Gange, idet han

vendte sig til forskellige Sider: „Det er

for galt!" Derefter bøjede han sig over

mod dem, der sad ved Siden af ham,

og sagde med dæmpet Røst: „Tre Gange

er han kommet til mig og har fortalt

mig det modsatte! Og nu nægter han!"

Udvalgets Præsident, Leon Bourgeois,

skjmdte sig at slutte Mødet. Da Udval-

gets Medlemmer forlod Salen, stod Cail-

laux pludselig foran Clemenceau og sagde:

„Det maa vist komme til en lille For-
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klaring mellem os?" „Det var netop det,

jeg vilde foreslaa Dem!" svarede Cle-

menceau. Hr. de Selves fulgte med

Caillaux og Clemenceau ind i Minister-

værelset, og her foregik der en livlig

„Meningsudveksling", om hvilken der

straks blev udsendt en Beretning, som

aabenbart stammer fra Caillaux.

Ministerpræsidenten protesterede mod

det „Bagvadskelsesfelttog", der var aabnet

mod ham.

Clemenceau paaberaabte sig de for-

trolige Meddelelser, som man (o: Selves)

havde givet ham. Man havde blandt

andet fortalt ham, at Fondére havde

fremvist en Lommebog, hvori han Dag

for Dag havde optegnet de Samtaler, som

han havde havt om Marokko med den

tyske Legationsraad i Paris, Hr. von

Lancken, og med Caillaux.

Caillaux erklærede, at disse Paastande

var urigtige. „Da jeg — sagde han —
fik Underretning om de Rygter, der var

i Omløb, sendte jeg Bud efter Fondére,

og han erklærede selv, at de Underhand-

linger, han havde tørt i Berlin og Paris,

aldrig havde drejet sig om Marokko.

De har selv, Hr. Clemenceau, været ind-

blandet i en historisk Affære, i Dreytus-

Affæren. Kan De anse det for rigtigt, at

man dømmer en Mand paa Papirer, som

man ikke har viist ham? Og hvorfor har

De ikke henvendt Dem til mig?"

Clemenceau indrømmede, at han havde

handlet urigtigt, men tilløjede, at han

paa Grund af Ministerpræsidentens Hid=

sighed havde anset det for unyttigt at

fremkalde en Forklaring.

Clemenceau erklærer, at hans Udtalelse

havde en skarpere Form. I ethvert Til-

fælde har han aabenbart spillet en ret

flov Rolle.

Dermed forlod Clemenceau Minister-

værelset, og saa kom Opgørelsen mellem

Caillaux og Selves. Den var kort og af-

gørende.

Caillaux: De vil forstaa, at det efter

alt det, som er foregaaet, er mig absolut

umuligt at akceptere det Dementi, som

De offentlig har givet mig i Senatsud-

valget.

Selves: Men jeg har ikke dementeret

Dem, jeg har ikke villet give Dem noget

Dementi . . .

Caillaux: Undskyld! De har erklæret,

at en Erklæring, som jeg havde afgivet,

var unøjagtig. Det kan jeg ikke finde

mig i . . .

Selves: Vil De sammenkalde Minister-

raadet; jeg vil der afgive mine Forkla-

ringer og indgive min Demission.

Nu havde Ex-Seinepræfekten, den Mand,

hvis Navn staar under den saare vigtige

Traktat af 4. November 1911, faaet nok

af at være Udenrigsminister. Han til-

stillede — ganske ukorrekt, med Om-
gaaelse af Konsejlspræsidenten — Repu-

blikens Præsident sin Afskedsbegæring.

Caillaux søgte med sin sædvanlige Energi

at faa en ny Udenrigsminister, og Ma-

rineminister Delcassé overtog efter nogen

Betænkning Hr. de Selves' Portefeuille.

Men den næste Dag, Onsdag den 10.

Januar, foregik der noget mærkeligt. Da
Caillaux søgte en ny Marineminister, fik

han overalt Afslag, og tilsidst sprængte

Delcassé Kabinettet ved at forlange at

blive stillet ganske uafhængig som Uden-

ringsminister og ved at forlange en ny

Marineminister. Saa opgav Caillaux Kam-

pen, og den 11. om Formiddagen ind-

gav Ministeriet Caillaux sin Demission.

Joseph Caillaux trøstede sig med, at

Partiet var „remise", ikke tabf, og at han

nok skulde vide at tage Revanche. Det

kan dog nok være, at Caillaux her

har forregnet sig. Den franske Po-

litiker Delahaye forlanger, at Caillaux

skal drages til Ansvar „tor sine finan-
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sielle Manøvrer og hemmelige Rænker".

Andre hævder, at Caillaux kun har ført

de Underhandlinger, han burde føre.

Caillaux' Forsvarere vilde da ogsaa kunne

henvise til Afsløringerne om de Presse-

manøvrer, som det tyske Udenrigsmini-

sterium siges at have brugt for at op-

hidse Altyskerne til at fordre Sydmarokko

for Tyskland — og som officielt og of-

ficiøst er blevet dementerede af Hr. v.

Kiderlen-Wåchter.

Men disse Betragtninger vil, hvor be-

berettigede de end kan være, næppe

hjælpe Caillaux. En ledende Statsmand

kan under saa vanskelige Forhold, som

Marokko-Krisen har frembudt, fristes til

mange Manøvrer — men de maa ikke

afsløres. Det er ganske vist ikke Cail-

laux' Fejl, at hans Manøvrer er blevet

afslørede; men han maa bøde for det

„Regeringssystem", som hersker i Frank-

rig, og som har muliggjort den uhygge-

lige Storvask, der i saa lang Tid har be-

hersket den politiske Situation i Frankrig.

Denne Storvask har hindret en endelig

Vedtagelse af den tysk-franske Overens-

komst af 4. November 1911, der dog i

Hovedsagen er saa fordelagtig for Frank-

rig, og derved paa en ganske urimelig

Maade hindret Frankrig i at skride til at

benytte Overenskomsten, ordne sit marok-

kanske Mellemværende med Spanien og

overtage det saa længselsfuldt attraaede

Protektorat over Marokko. Storvasken

maa volde den franske Udenrigspolitik

store Vanskeligheder ved fremtidige di-

plomatiske Underhandlinger.

Det er da ogsaa tydeligt nok, at Af-

sløringerne angaaende den franske Uden-

rigspolitik har vakt betænkelige Stem-

ninger i Frankrig, og de ledende Iranske

Statsmænd har set Faren. Ministeriet

Caillaux er blevet afløst af det „store Mi-

nisterium" Poincaré, i hvilket en hel Række

Ex- Ministre og selve de store radikale

Høvdinger, Leon Bourgeois, Aristide Bri-

and, Théophile Delcassé har taget Sæde

under Ledelse af den moderat-radikale

Raymond Poincaré, der nyder Anseelse

so.m en kraftig og dygtig Politiker, men

aldrig før har staaet i Spidsen for et Mi-

nisterium,

De franske Republikanere er ikke uden

Grund stolte af, at Republiken under saa

vanskelige Forhold kan raade over et saa-

dant Ministerium. Tiden maa vise, om
Poincaré og hans Kolleger formaar og først

og fremmest faar Lov til at genoprette

den Prestige, som Quai d'Orsay har tabt

ved de fremkomne, for en stor Del saare

forbløffende Afsløringer. Det er et Spørgs-

maal, der har den største Interesse ikke

blot for Frankrig, men for hele Verden;

thi Frankrig er nu en Gang en vaaben-

mægtig Stormagt, som spiller en Hoved-

rolle i den europæiske Storpolitik, i hele

den planetariske Politik.
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AFFÆREN ARBOE RASMUSSEN
I DENS VIDERE FORLØB

'Af Morten Pontoppidan.

ET halvt Aar er forløbet, siden jeg (se

Juliheftet 1911) søgte at orientere dette

Blads Læsere angaaende „Tilfældet Arboe

Rasmussen."

Paa det Tidspunkt var den Undersøgelse

i Gang, som Biskop Poulsen i Viborg havde

indledet mod Arboe Rasmussen angaaende

hans Forhold til Rettroenheden, særlig til

Troen paa Jesu Opstandelse.

Undersøgelsen gav, som bekendt, det Re-

sultat , at der ikke fandtes Anledning til at

foretage videre i Sagen. Og dermed var

den afsluttet for de kirkelige Autoriteters

Vedkommende.

Men Affæren har jo faaet et Efterspil, som

ogsaa nok kan fortjene at blive taget frem

til Betragtning.

Fra store Kredse j det danske Kirkefolk

har der rejst sig kraftige Protester mod Au-

toriteternes Afgørelse. Og særlig har Biskop

Poulsen faaet at mærke, hvad man udsætter

sig for , fra det skuffede Publikums Side

,

naar man har begyndt at bære Brænde sam-

men til en Autodafé og saa dog lader Of-

feret slippe.

Man kunde jo synes , at den Autoritet

,

sdm har haft den anklagede for til Under-

søgelse, ogsaa maatte være den, der bedst

formaaede at skønne over, hvordan det i

Virkeligheden forholdt sig med ham. Især

skulde man have troet, at vedkommende

Autoritets Kolleger, de andre Biskopper, der

jo ikke havde været med til at anstille Un-

dersøgelsen, vilde have fundet det selvfølgeligt,

at man maatte slaa sig til Ro med den af

rette vedkommende trufne Afgørelse, selv om

man muligvis havde ventet den anderledes.

Dette har jo nu de andre Biskopper ikke

kunnet. Hvoraf fremgaar, at for dem har

det i Virkeligheden ikke drejet sig om en

Undersøgelse, men om en Eksekution, — en

Eksekution af den Domfældelse, der paa For-

haand fra en udbredt offentlig Mening inden-

for den kirkelige Almenhed var udgaaet over

Arboe Rasmussen.

Da Biskop Poulsen ikke fandtes villig til

at eksekvere den populære Domfældelse, har

den nævnte Almenhed rejst sig med de an-

dre Biskopper — Sjællands Biskop dog und-

tagen — i Spidsen, har forkyndt Dommen
over Arboe Rasmussen og ligesindede gen-

nem Proklamationer og Masseudtalelser, og

søger at sætte den igennem ved alle tillade-

lige eller vel endog mindre tilladelige Agita-

tionsmidler. Man har endogsaa forsøgt at

sætte A. Rs. Menighed op imod ham.

Denne populære Domfældelse viser sig ved

nærmere Eftersyn at være baseret paa noget,

jeg i min forrige Omtale af Affæren ikke har

berørt, fordi det dengang — i Biskop Poul-

sens Aktion mod A. R. — slet ikke var

fremme som Moment i Sagen. Men i de se-

nere agitatoriske Udtalelser er det stadig dette,

man kommer tilbage til som fældende for

Arboe Rasmussen : hans Forkastelse af Jom-

frufødselen.

Denne Forkastelse fremtraadte i en Af-

handling i „Teologisk Tidsskrift" for 1902.

Det var en ganske lidenskabsløs Fremlæggelse

af Resultater af nytestamentlige Studier. Af-

handlingen bragte ingenlunde noget absolut

nyt; men det var dog første Gang, en dansk

Teolog, der tilmed var Præst i Folkekirken,

havde forsøgt en saadan udførlig dokumen-

teret Paavisning af, at Tanken om Jesu Fød-

sel af en Jomfru var ukendt for de første

Kristne og ikke hørte med til det ny Testa-

mentes oprindelige Indhold.

Dette er Arboe Rasmussens egentlige For-

syndelse i den kirkelige Almenheds Øjne. Den
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blev altsaa begaaet for en halv Snes Aar

siden. Men hvad der nu er brudt frem imod

ham og ligesindede, er den gennem disse Aar

hengemte Uvilje og Harme.

Man kan, naar alt tages i Betragtning,

egentlig ikke undre sig over denne Harme.

Og selv om man — som den, der skriver

disse Linier — maa tælles blandt de „lige-

sindede", der sammen med Arboe Rasmussen

er Genstand for den, véd man næsten ikke,

om man skal beklage de Udbrud, den giver

sig Luft i.

Det fortælles om D. G. Monrad, at han

ved en given Lejlighed valgte at se det som

et Udtryk for Folkemængdens blot i Øjeblik-

ket vildledte men ellers værdifulde Patriotisme,

da den stimlede sammen foran hans Hus og

slog hans Ruder ind og raabte saadanne

Ting som : Til Helvede med din sorte Sjæl

!

Det var efter Dannevirkes Rømning, som

man gav Monrad Skylden for. Og den Skyld

kunne han vel i Virkeligheden med god Sam-

vittighed have baaret. Men efter Omstændig-

hederne vilde det virkelig have været et Tegn

paa national Sløvhed, om Folk havde taget

Begivenheden ganske koldsindigt og ikke gi-

vet en Portion ondt af sig.

Og naar man nu ved, at for de allerfleste

staar Opgivelsen af Jomfrufødselen som en

Slags Rømning af Dannevirkestillingen, —
som om man derved har opgivet en af Kri-

stendommens bærende Grundsandheder og

givet sig Rationalisme og Unitarisme i Vold,

da kan man egentlig ikke fortænke den kristne

Almenhed i, at den rejser sig til harmfuld

Protest. Man maa blot ønske, at den maa

have Ledere, som ikke vil være alt for længe

om at hjælpe den til Besindelse og f. Eks.

sige til den : Vi forstaar saa godt, at I ikke

vil have Frelseren trukket ned fra den høje

Plads, den kristne Tro giver ham. 1 vil ikke

finde jer i, at man indenfor Kirken skal have

Lov at antaste hans Syndfrihed, hans Gud-

dommelighed. Det er det, I mener, naar I

raaber Vagt i Gevær. Thi I har været vant

til at se, at naar Spørgsmaalet om Jomfru-

fødselen blev rejst, var det fra deres Side,

som vilde Jesu vSyndfrihed og Guddomme-

lighed til Livs. Men vi bliver da nødte til

at gøre Eder opmærksomme paa, at Spørgs-

maalet om Jomfrufødselen ogsaa kan rejses

i fuldt loyal kristelig Aand — som et

Spørgsmaal, der paanøder sig den opmærk-

somme Læser af det ny Testamente, og som

man giver sig i Kast med under Iagttagelse

af al mulig from Ærbødighed overfor Jesu

Person og i fuld Forvisning om, at Troen

paa ham vil man ikke under nogen Omstændig-

heder slippe. Det er, med andre Ord, absolut

givet, at Forkastelsen af Jomfrufødselen kan

være forenet med den mest inderlige og ube-

tingede Tro paa Jesus Kristus som Guds en-

baarne Søn og Verdens Frelser. Og saa

længe I ikke har faaet det modsatte bevist,

maa I gaa ud fra, at dette er Tilfældet hos

saadanne Teologer, der forkaster Jomfrufød-

selen, samtidig med at de staar og vedbliver

at staa som Ordets Tjenere i Kirken.

En saadan Retledning at de opskræmte

Gemytter skulde synes at være det eneste,

der trængtes til, for at faa Besindigheden til

at vende tilbage. Og i Virkeligheden har

Pastor Lic. theol. Martensen - Larsen gjort

hvad han kunde i den Retning, som Redak-

tør af Kirkeligt Centrums Blad „Kirken og

Hjemmet." Uden personlig at forkaste Jom-

frufødselen har han i flere Artikler gjort

gældende, at det paagældende Spørgsmaal

maa, ogsaa mellem Kristne, være et aabent

Spørgsmaal, — at det er uberettiget at for-

udsætte paa Forhaand en kristensdomsfjendt-

lig Tendens hos enhver, der sætter det i Be-

vægelse. ^) Med stor Kraft har Martensen-

Larsen forfægtet dette Standpunkt — har

paaberaabt sig baade den sunde Fornuft og

den gode teologiske Overlevering, ved Hen-

1) Det fortjener ogsaa at nævnes, at Dagbladet

„København" (det vil jo her sige Henning Jensen)

tappert har bestræbt sig for at vejlede den offent-

lige Mening paa lignende Maade.
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visning til Mænd som Schleiermacher og H.

Martensen, — har søgt at tale sine danske

Medkristne til Rette i den kirkelige Fordra-

geligheds Navn. Men Resultatet er foreløbig

blevet, at han fra Nytaar har maattet takke

af som Redaktør for Bladet, og hans to

Medredaktører, Præsterne Lundsgaard og

Storm , har trukket sig tilbage sammen med

ham.

I denne Begivenhed maa man se et af de

betænkeligste Symptomer for dansk Kirkeliv,

der under Arboe Rasmussen Affæren endnu

har vist sig. At der er blevet raabt meget

op mod Arboe Rasmussen og „ligesindede",

er ikke andet, end hvad man kunde vente.

Men at man i Kirkeligt Centrum netop under

denne Situation har styrtet Martensen-Larsen,

det er noget, der faar den opmærksomme

Iagttager af vor kirkelige Udvikling til at

ryste paa Hovedet.

Thi, lad os engang se lidt nøjere efter:

Hvad er det egentlig, der i Kirkeligt Cen-

trums Øjne har fældet Martensen-Larsen?

Er det hans Ræsonnements Urimelighed og

Uholdbarhed? Har man indenfor Kirkeligt

Centrum faaet gendrevet ham ? Har man

faaet paavist, at Forkastelsen af Jomfru-

fødselen nødvendig maa have tilintetgørende

Konsekvenser for Jesu Syndfrihed og Gud-

dommelighed ? Har man faaet godtgjort, at

den nævnte Forkastelse absolut maa føre til

Rationalisme og Unitarisme, — at altsaa

Martensen-Larsens Teologi paa dette Punkt

har været en grov Bommert?

Ak nej, saadanne Eftervisninger har man

ikke ulejliget sig med. Hvad der er frem-

kommet som en Slags Imødegaaelser af

Martensen-Larsen har været ganske overfla-

diske Afvisninger, der blot har røbet en af-

gjort Utilbøjelighed hos vedkommende For-

fatter til at tænke Sagen igennem. Og
Grunden til denne Utilbøjelighed ligger gan-

ske øjensynligt i en naturlig Ulyst til at be-

skæftige sig indgaaende med et Problem,

hvis Løsning efter vedkommendes Opfattelse

uden videre er givet, idet det er en Kends-

gerning, at der staar ^Jomfru Maria" i den

anden Trosartikel. Hvormed altsaa Sagen er

afgjort. Spørgsmaalet om Jomfrufødsel eller

ikke Jomfrufødsel kan slet ikke opkomme

for den troende. Og en Teolog der, som

Martensen-Larsen, vil gøre det til et aabent

Spørgsmaal mellem Kristne, er dermed

fældet.

Ja, der kan have været andre, medvir-

kende Grunde. Men der er ingen Tvivl om,

at hvad der, indenfor Kirkeligt Centrum,

egentlig har fældet M.-L., det er, at han

ikke har kunnet lade det paagældende Pro-

blem være absolut og endelig afgjort ved

det paagældende Ord i Trosbekendelsen.

Med andre Ord, M.-L. er falden, indenfor

Kirkeligt Centrum, paa Grund af manglende

— Grundtvigianisme.

Og Begivenheden er blevet noget af en

Vandstandsmaaler, hvorpaa man kan aflæse

den vulgære Grundtvigianismes voksende

Udbredelse og Magt. Nu er altsaa ogsaa

Kirkeligt Centrum, den „tredje Retning" som

man har kaldt den , og hos hvilken man
ventede, at baade den sunde Fornuft og den

gode teologiske Overlevering skulde vise sig

at have nogen Modstandskraft og nogen

Evne til at hævde de ægte evangelisk-luterske

Principer, — nu er ogsaa den blevet over-

svømmet af Allemands-Grundtvigianismen.

Vor Betragtning fører os hen imod det

Spørgsmaal: Hvad skal, i den danske Kirke,

være øverste Autoritet i Lærespørgsraaal

:

den hellige Skrift eller Trosbekendelsen?

Sædvanlig gaar Skriften og Trosbekendel-

sen meget smukt Haand i Haand, og da

opstaar det anførte Spørgsmaal slet ikke.

Men naar der nu viser sig en Divergens,

saaledes som, efter manges Mening, Tilfældet

er i Spørgsmaalet om Jomfrufødselen, hvor

ligger da den øverste Autoritet?

Grundtvigianismen har altid sat Tros-

bekendelsen øverst. Men det kunde den,
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fra først af, kun komme afsted med, idet

den dristig hævdede Trosbekendelsens Alders-

privilegium , sammenlignet med Skriften.

Inden endnu noget af de nytestamentlige

Skrifter havde set Dagens Lys, var Tros-

bekendelsen formuleret. Ja, Herren selv havde

foresagt Apostlene den, Ord til andet, under

Samværet med dem i de 40 Dage mellem

Opstandelsen og Himmelfarten.

Se, deri var der System. Man forstaar,

at som „Ordet af Herrens egen Mund"
maatte Trosbekendelsen kræve Underkastelse,

selv paa saadanne Punkter, hvor den ikke

stemmede med det ny Testamente, — der-

som det kunde paavises, at saadanne Punkter

fandtes. Trosbekendelsen var det oprindelige

og primære Udtryk for Kristendommen, det

ny Testamente kun det sekundære.

Men det er vanskeligere at forstaa, hvor-

ledes de, der ikke længer tror — eller aldrig

har troet — paa en saadan Oprindelse for

Trosbekendelsen, dog kan fastholde dens ab-

solute Autoritet i alle Enkeltheder.

Der vil neppe findes ret mange nulevende

Grundtvigianere, som virkelig endnu tror

paa, at Trosbekendelsen er formuleret af

Herren selv, eller at den, som Formel (og

her tales jo stadig om den netop som Formel

og ikke anderledes) har eksisteret i den

apostoliske Tid. Og i hvert Fald vil de af

Kirkehgt Centrum, der i den sidste Tid gør

sig til Talsmænd for en Slags Grundtvigia-

nisme, være ganske paa det rene med Tros-

bekendelsens efterapostoliske Oprindelse.

Og naar dette er Tilfældet, — naar man
er klar over, at Trosbekendelsen hører til

den, i Forhold til det ny Testamentes Skrifter,

senere kirkelige Overlevering, da bliver det

jo et afgjort Brud med den lutherske Re-

tormations Grundsætninger at lade dette

Stykke Tradition fra den efterapostoliske Tid

være ubetinget Autoritet i Lærespørgsmaal,

selv paa Punkter, hvor Uoverensstemmelse

med Apostlenes Lære kan paavises.

Een Ting er, at man holder den saakaldte

apostoliske Trosbekendelse højt i Ære som

et fra Kirkens meget tidlige Tider overleveret

Udtryk for den kristne Tro. Men at tage

dens enkelte Udtryk og Vendinger og gøre

dem til absolute Læreforskrifter, det er jo

det samme som at sætte en Stopper for alt,

hvad der kan kaldes virkeligt Bibelstudium

indenfor Kirken; det er en Bevægelse i bag-

vendt Retning bort fra Luther og Reforma-

torerne — hen imod det at lade sig tyran-

nisere af et Stykke forstenet Tradition.

Trosbekendelsens Bogstav, det er for den

vulgære Grundtvigianisme omtrent hvad Pave

og Koncilier er for Romerkirken. Og dette

lille nemme Surrogat for et Pavedom har

flere og flere af Kirkens Mænd her i Dan-

mark grebet til som Redningsplanke i Nøden,

den Nød, man er kommen i ved at maatte

gøre flere og flere Indrømmelser til „Bibel-

kritik" og sammenlignende Religionshistorie.

Der maa dog være noget, der staar fast,

siger man til hinanden, og lad os da være

enige om, at det faste og urokkelige skal

være Ordene — eller „Leddene", som det

gerne hedder — i de tre Trosartikler.

Hvad man saaledes er Vidne til, er ikke

den gamle Grundtvigianismes begejstrede Til-

slutning til det formentlige Storsyn. Nej,

her er det hele nærmest en Manøvre, udført

under Presset af en skjult Panik. Ligesom

man under et Tilbagetog søger at trække

sig sammen i hvad som helst, der blot

ligner en Stilling, saaledes har man fra de

forskelligste Sider i den danske Kirke kastet

sig ind i Grundtvigianismen som den sidste

Skanse, der nu altsaa faar at holde, saa

godt den kan.

Paa denne Maade er Grundtvigianismen

kommen til den store Triumf, vi under

Affæren Arboe Rasmussen har set den op-

leve, idet først Landets Biskopper, paa to

nær, gennem Udtalelser i Dagspressen højlydt

har svoret til dens Fane, og derefter Kirke-

ligt Centrum, gennem sin Banlysning af

Martensen-Larsen, ikke mindre højlydt har

gjort det samme.

Man kan sige, at Grundtvigianismen her

i ny Form, som Centrums-Grundtvigianisme,

har taget et interessant Opsving. Men man
kan dog maaske rettere sige, at det er Alle-

mandsgrundtvigianismen, der har bredt sine

Vande ud over hidtil uoverskyllede Egne

og nu synes snart at dække hele Landet

med en Vandstand af 15 Alen over de

højeste Bjærge.

Men dermed vil da ogsaa Kulminationen

være naaet. Og der vil komme en Tid, da

Vandene synker igen, og den evangeliske

Sandheds og Friheds faa overblevne vil

kunne begynde at sende deres Due ud af

Arken.
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CARL CHRISTIAN HALL.
1812 — 25. Februar — 1912.

Af Erik Henrichsen.

HALL var først og fremmest Parlamen-

tariker. Hans politiske Historie

kan næsten helt skrives ud af Rigsdags-

tidenden og Rigsraadstidenden. Naturlig-

vis har han holdt Taler udenfor Rigs-

dagen, men i Forhold til den Stilling han

indtog som politisk Fører og ledende

Statsmand er disse Taler mærkelig faa,

og næsten alle kun saadanne Valgtaler,

der angaa en bestemt Situation og intet
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Carl Christian Hall

Plus betyder til hans Taler paa Rigsda-

gen. Han har derimod aldrig gjort nogen

Rundrejse gennem Landet for at bekæm-

pe sine Modstandere paa deres befæstede

Pladser. Naar den nationalliberale Politik

efter 25 Aars Forløb havde tabt næsten

hele sit Terræn i Landet udenfor Kjøben-

havn, skyldtes det blandt andet ogsaa

den Omstændighed, at Høvdingen aldrig

havde vist sig udenfor Hovedkvarteret.

Sit Hjem havde han paa Bakkegaarden

i Rahbeks Allé; som Grundejer her blev

han valgt ind i Frederiksberg-Hvidovre

Sogneraad, og med det konstitutionelle

Livs Indførelse gik denne Stilling at sig

selv over til Stillingen som Folketings-

mand for Frederiksberg. Halls Forhold

til „Vælgerfolket" var saa blødt og idyl-

lisk som Naturen i Danmark er blød og

idyllisk.

Trods sine Fortrin som Taler gjorde han

ikke mere ud deraf end strængt nødvendigt.

Heller ikke hans Rigsdagstaler er særlig

talrige. Sammenlignet med Tscherning,

L A. Hansen, Monrad, Lehmann, Krieger

bliver han næsten en taamælt Mand. Paa

Indskydelse eller for Fornøjelse har han

aldrig holdt en Tale, men kun naar han

havde et Hverv at udføre eller i sin Stil-

lings Medfør. Paa den grundlovgivende

Rigsforsamling var han Ordfører for det

7de og 8de Afsnit, og indenfor disse

Paragraffers Omraade kom han altsaa

stærkt i Ilden, Han maatte tage Kampen

op baade mod ørsteds. Davids og Myn-

sters Frontangreb og mod Tschernings og

Grundtvigs Anfald i Flanken. Uden for

detteTerræn gik han næsten ikke, egentlig

kun een Gang, da han tog Ordet for ind-

trængende at advare Forsamlingen mod

at røre ved Udkastets Bestemmelser om
Rigsdagens Sammensætning.

Forfatter var han slet ikke. I den juri-

diske Videnskab, hvor han dog som

yngre Mand indtog Stillingen som Uni-

versitetsprofessor, har han skrevet en

Lærebog i Romerretten. Der er blevet

sagt om denne Bog, at den er „skrevet

ud af Hovedet", og der er i hvert Fald

kun lidt deri af et videnskabeligt For-

fatterskab. Og hans politiske Forfatter-

skab indskrænker sig til en lille Valg-

pjece, som han i 1848 udsendte „til Væl-

gerne i Kjøbenhavns Amts første Valg-

distrikt". Der skulde overordenligt meget

til, for at trykke ham Pennen i Haanden.

I 1864, da hans Forhold til den skan-

dinaviske Alliancetraktat var blevet et

brændende Spørgsmaal, skrev han her-

om en Avisartikel i „Dagbladet". Men

det er maaske ogsaa hans eneste Avis-

artikel. Rygtet fortalte, at der i hans

Arbejdsstue ikke fandtes Blækhus og

Pen. De mange diplomatiske Aktstyk-

ker og Noter, der er knyttede til hans

Navn, skitserede han under mundtlig

Forhandling med Udenrigsministeriets

Direktør, Vedel, som derefter redigerede

dem skriftligt.

Der er i Grunden intet blevet tilbage

af Hall efter hans Død. Naar Erindrin-

gen om ham er død med den Sidste af

dem, der har kendt ham og beundret

ham, hvad Minde er der saa tilbage om
denne Mand, der indtager en saa central

Plads i vor moderne Politik? Lehmann

har nedlagt sin Personligheds Kampnatur

og sin Sjæls Fyrighed og Begejstring i

en Række Ungdomstaler, Monrad har

sat sig et stort Minde i Juni-Grundloven

og i sit heroiske og tragiske Liv givet

et Eksempel ; Tschernmgs Skikkelse staar

med en egen stolt Rejsning afOppositions-

aand og uegennyttig Kamp for Almuen;

af Ploug er der blevet tilbage Digter-

Journalisten. Men Hall? Der er intet an-

det tilbage af ham end hans parlamen-

tariske og diplomatiske Indlæg i Dagens

Strid.

Han kunde ikke give mere end han

330



Carl Christian Hall

havde. Han traadte ikke ind i det poli-

tiske Liv med en stor ledende Idé eller

med et bestemt Program, som han vilde

staa eller falde paa. Derfor har han in-

gen Programtaler i stor Forstand kunnet

holde eller paa sine gamle Dage kunnet

nedskrive et politisk Testamente. Han
havde et stort Fond af politiske Erfarin-

ger og Oplevelser, større end de fleste

andre. Men det er betegnende, at han

ikke formaaede at samle dette til et Værk,

baaret af en bestemt Idé og Tendens.

Han kunde ikke engang samle det til

et Memoireværk men stykkede det ud

i Smaamønt. Halls Anekdoter, fortalte i

Selskabslivet med stort Lune, men alene

med Sans for den humoristiske Pointe, er

i sin Tid løbet fra Mund til Mund i det

nationalliberale Selskab. I Samtidens Skil-

dringer af Hall er det bestandig dem, man
støder paa.

Han kom jo fra Universitetet, men
„blandt de Doktrinære var han den

mindst doktrinære", skrev Ploug om
ham. Han var ikke Ideernes Mand,

ikke Lærling at nogen bestemt Skole,

ikke Soldat i en kæmpende Hær, ikke

under Indflydelse af et bestemt Forbille-

de. Der var Bondeblod i ham, og

hans Stamtræ var ungt; det gjorde

„Racen" i ham torskellig fra den for-

finede Race, som de fleste af de an-

dre Mænd fra 48 havde i deres Natur,

og det gjorde hans Begavelse mere prak-

tisk end teoretisk eller kunstnerisk. Hall

var i det Hele en prosaisk og materiel

Natur. Saalænge Bevægelsen var en

Kamp for Ideer og en Udfoldelse af Vel-

talenhedens Talent, var han ikke med.

Som ung syntes hans Løbebane ikke at

skulle blive Politikerens, men Embeds-

mandens, Hvis vi ingen Forfatningsfor-

andring havde faaet, var han bleven Ab-

solutismens Minister. Nu fik vi en fri For-

fatning, og han blev konstitutionel Minister.

2.

Hall vilde have haft store Fortrin som

Geheimestatsminister under Enevælden.

Thi han var et Talent, et Talent af den

smidige og kløgtige Art, som Kongemag-

ten har Brug for. Men som konstitutionel

Minister havde han endnu større Fortrin.

Hans Personlighed var netop af den fro-

dige og sympatetiske Natur, som bedst

udfolder sig paa det konstitutionelle Livs

aabne Estrade og under dets frie Kon-

kurrence. Hall havde i høj Grad Personlig-

hedens Begavelse. Det kunde etter den Tom-

hed, der er blevet tilbage efter ham, synes,

som om han var en uproduktiv Natur.

Men selv om han hverken frembragte

videnskabelige Værker eller politiske Pro-

grammer, saa var hans Personlighed i

høj Grad produktiv. Det kunde man saa

at sige se paa ham. Han var frodig

og sund, med blomstrende Farver og

mægtig Haarfylde — en politisk Adam
Oehlenschlåger, men mere dansk i Far-

ven. Han havde den Produktivitet i

sin Personlighed, der vinder Venner og

Beundrere, og som ingen Politiker kan

undvære. Faa Politikere har haft saa

mange personlige Venner som Hall. Bille

gjorde sig til hans Pen, og hele den

Verden af Akademikere og Grosserere,

der grupperede sig om „Dagbladet", blev

hans trofaste Garde. Hans Ungdomsven,

Birkedal, siger om ham, at hans Forhold

til Kristendommen beroede paa et „In-

stinkt" hos ham. Hans Forhold til Poli-

tiken beroede ogsaa paa et Instinkt. Han
hav:le det paa Fornemmelsen, hvad „Fol-

ket", tænkte og følte. Han var et Organ

for den dannede „offentlige Mening".

Den bedste Karakteristik af ham er givet

af den Ubekendte, som første Gang

kaldte ham „den ideale Hr. Sørensen".

Det er bekendt, at Hall paa ingen

Maade stod i nogen særlig Gunst hos

Christian den 9de. Thi denne Konge var

331



Carl Christian Hall

aldrig den rette Konge for Hr. Sørensen.

Hr. Sørensen ønskede til daglig at møde

sin Minister i en jævn og ligefrem Non-

chalance; til Gengæld forlangte han af

ham, at han ved højtidelige Lejligheder

skulde optræde med Højhed og Værdig-

hed. Begge Dele forstod Hall; han kunde

rumle afsted med Omnibusen mellem

Valby og Kongens Nytorv sammen med
de andre Medleanm.er af Familien Sø-

rensen, men han kunde ogsaa vise en

Fornemhed, der lagde en passende Af-

stand mellem ham og disse. Christian

den 9de kunde hverken forsone sig med

Skødesløsheden eller den repræsentative

Bredde. Det var ham utvivlsomt en per-

sonlig Lettelse at blive Hall kvit allerede

efter IV2 Maaneds Forløb.

Til Gengæld havde Hall netop det

borgerlige Væsen, som passede til F're-

derik den 7des Hof. Frederik den 7de

maatte være Bondekonge eller Borger-

konge; at han blev det sidste, beroede

for en stor Del derpaa, at Hall blev Mel-

lemledet mellem ham og Borgerstanden.

Ved Hjælp af Halls brede og populære

Væsen blev den Tids Regimente mindre

aandsaristokratisk end det vilde være

blevet, hvis Lehmann eller Krieger eller

Clausen havde været den ledende Mini=

ster. Kun naar Kongens Omgivelser stif-

tede Ufred imellem dem, kunde Hall

et Øjeblik falde i Unaade hos Frede-

rik den 7de, eller om man vil Kongen

falde i Unaade hos Hall, thi denne var

ikke bange for, naar Kongen ved Taflet

ikke havde villet drikke med ham, at

gøre Gengæld ved ikke at rejse sig i

Folketinget, naar et „Kongen leve" blev

udbragt. Men ellers var de som et Par

Dusbrødre eller som Kompagnoner i Da-

tidens liberale og borgerlige Regerings-

firma: Halls Popularitet var ikke vokset

saa højt, hvis han ikke havde haft Kon-

gen i Ryggen, og de kongelige Blottel-

ser ikke saa let blevet tilgivet, hvis ikke

Hall havde dækket dem.

I det Hele kan man maale Kongerne

i Danmark i forrige Aarhundrede paa

deres Forhold til den Hallske Type.

Christian den 8de vilde gøre ham til

Kammerjunker; det var den elegante

Selskabsmand, der havde gjort Indtryk

paa ham. For Frederik den 6tes Ved-

kommende er Forholdet kun et tænkt,

thi ved hans Død var Hall knap 18 Aar.

Men han vilde have passet godt til den

frederiksbergske Enevælde. Der er en Tanke

i det Tilfælde, at Statuerne af Frederik

den 6te, Hall og Oehlenschlåger er rejst

saa nær ved hverandre og udgør en sær-

lig frederiksbergsk Gruppe.

Med denne brede, runde, elskværdige,

typiske Personlighed havde Hall ypper-

lige Betingelser for at blive Partifører. De

Nationalliberale var hverken i eller uden-

for Rigsdagen et „Parti" i moderne For-

stand med Vælgerforeninger, Partibesty-

relse og Vedtægter. Deres Samhørighed

og Sammenhold beroede snarere paa, at

de tilhørte samme selskabelige Kres og

besad en og samme litterære og akade-

miske Dannelse, end paa, at de var fuldt

enige i Politik. Hall var den eneste blandt

dem, der besad Organisatorens og Parti-

stifterens Haandelag. Hvad der blev gjort

for at støbe dem i det egenlige poli-

tiske „Partis" Former, skyldtes væsen-

ligst ham. Han stiftede i Begyndelsen af

50erne „Femte Juni-F'oreningen", der efter

Evne søgteat modvirke „Bondevennernes"

faste Partivæsen. Og selv om han ikke

stiftede „Dagbladet", saa stod han dog

bag ved dets Stiftelse ; han var dets Pro-

gram og den, der gav det politisk Be-

tydning. Orla Lehmann blev straks efter

1848 trængt i Baggrunden, Tscherning

gik til Bondevennerne; tilbage blev som

de egenlige Førere Monrad og Hall, og

i Kampen mellem disse to Medbejlere til
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den ledende Stilling sejrede Hall, og han

sejrede ved sin Evne til at være Parti-

fører.

Men dette Førerskab udøvede han ikke

som en Folkefører. Han optraadte ikke

med Herskerens Mine eller Attributer, han

manglede tværtimod Høvdingens store

Fragter og myndige Væsen. Han virkede

paa en jævn og næsten privat Maade,

men netop denne Form for Førerskab

vakte Tillid og vandt Sympati. I den

nationalliberale Kres, hvor der var saa

faa Menige, men saa mange Generaler,

og hvor Enhvers Stolthed var at bære

sin Hat, som han vilde, var den strænge

Disciplin aldrig bleven taalt. Halls bøje-

lige Førerskab passede til denne Verden,

hvor man var Venner og Ligemænd,

og hvor saa mange Spørgsmaal blev af-

gjort ved et Middagsbord. Hans gæstfri

Hus paa Bakkegaarden eller de „Tors-

dage" eller „Tirsdage", hvori han deltog

hos Vennerne, var hyppigt de afgørende

Partikongresser, men hvad der aftaltes

i denne snævre Kreds, virkede helt ud i

Periferien og voksede af sig selv til en

Folkemening.

Hvis det blot havde gjaldt Højre og

Venstre, Grundejerforening, Nationallibe-

rale og Bondevenner, hvilken ypperlig

Fører og tiltalende Skikkelse af en dansk

Politiker vilde Hall saa ikke have været.

Men saasnart man tænker sig denne

bøjelige, mæglende Haand om Udenrigs-

politikens Ror, hvor det netop gjaldt om
Resoluthed og Myndighed, eller man tæn-

ker sig denne ideale Bødkersøn med ju-

ridisk Doktorhat som Betvinger af hol-

stenske Ridderskabsmedlemmer, saa be-

gynder Billedet straks at vakle og Skik-

kelsen at skrumpe sammen.
Saa repræsentativ en Skikkelse Hall

var, blev han repræsentativ ikke blot for

Nationens Fortrin men ogsaa for dens

Fejl. Og disse Fejl gjorde, at han som

Udenrigsminister blev en Hamlet i denne

Figurs allermest danske Udgave. Selv om
hans Udenrigspolitik var rigtig, eller selv

om det er muligt, at en hvilkensomhelst

Udenrigspolitik vilde have ført til Neder-

lag, saa ,kan den vankelmodige, hold-

ningsløse, viljeløse Maade, hvorpaa denne

Politik blev drevet, eller rettere lod sig

drive afsted fra Opsættelse til Opsættelse,

fra Situation til Situation, først tagende

et virkeligt Standpunkt, da alle Smut-

huller var lukkede, aldrig blive rigtig.

Det er ikke Halls Standpunkt i den

slesvigholstenske Sag, der er dadelvær-

digt, men det er hans Fremgangsmaade.

Man kan gøre et Slags indenlandsk

Prøve paa hans Fremgangsmaades For-

dærvelighed. Man kan gøre det Tanke-

eksperiment, at Martsministeriet i 1848

istedetfor at gøre det resolute, sympati-

vækkende og kraftudladende Skridt, som
Udkastet til Junigrundloven var, havde

indskibet sig i Indrømmelsernes og den

nølende Forsigtigheds Politik, havde prø-

vet sig frem til begge Sider, snart gjort

de Reaktionære Indrømmelser og snart

Bondevennerne — , hvad vilde saa være

sket? Sympatien vilde være gaaet tabt, et

Skær af Tvetydighed have udbredt sig,

og den hele Sag vilde være strandet eller

endt med et tarveligt Resultat.

Det er netop hvad der hændte Hall

med hans Noter. Deres Skarpsindighed,

der gik Spidsfindigheden ganske nær, og

deres Indrømmelser til alle Sider kaste-

de Tvetydighedens Skær over den dan-

ske Politik og vakte som al Slaphed til-

sidst Magternes Antipati. Hall var maaske

i Virkeligheden den, som bedst kunde

finde den rigtige V^ej, men han betraadte

den ikke fast, med Sikkerhed og i det

rigtige Øjeblik. Han listede sig frem ad

den, usikker og famlende.

Naar det Parti, han hørte til, optraadte

udadtil, gjorde det ikke altid Indtryk af
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at være saa kritisk. Men indbyrdes for-

stod de ledende Mænd udmærket at

kritisere hverandre. Det Hamlet-Billede,

hvori det er let for Nutiden at se Hal

som Udenrigsminister, det er første Gang

anvendt paa ham af Lehmann i et til

ham selv rettet Brev. „Jeg vil til Svar

herpaa, (nemlig paa Undskyldningerne

for Opsættelserne), skriver Lehmann, hen-

vise til Hamlet, som altid ved det Rette

og vil det Rette, men — dog ikke gør

det. Hvilket Geni var dog ikke Shake-

speare, som har set det danske Folk ind

i dets inderste Hjærte, uden nogensinde

at have set det? Thi hvad er Hamlet

andet end den idealiserede Hr. Søren-

sen?" Og „den idealiserede Hr. Søren-

sen", det var jo, som Lehmann fortsæt-

ter i en spøgende Tone — ingen anden

end netop Hall.

3.

Som den borgerlige Liberalismes ud-

trykte Billede passede Hall paa en Prik

til 1848. Der er ikke Spor af Grund til

at tvivle om, at han nærede en oprigtig

Kærlighed til den Iri Forfatning. Med

sin Begavelse som Taler og med sin

repræsentative Natur kom han langt

bedre paa sin rette Hylde som konstitu-

tionel Minister end han vilde være kom-

men som Minister under Absolutismen.

Naar man anbringer Hall imellem An-

ders Sandøe Ørsted og Nellemann, saa

ser man let alene paa deres fysiske Skik-

kelser, at de to sidste tilhører Kabinets-

politiken, Hall derimod Rigsdagspolitiken.

Derimod er der al Grund til at tvivle

om hans Kærlighed til den almindelige

Valgret. Han bøjede sig for den i 1848,

som Sivet bøjer sig for Stormen, men

han rettede sig hurtigt op igen og kom
i Ligevægt som den Bourgeois han var.

Han havde hverken den Fantasi eller

den Patos, som river en Mand ud over

hans eget Niveau. Hans Niveau var den

studerede Borgersøns, og til dette Niveau

vilde han have Ligheden ført ned, men
heller ikke længer. Allerede i hans yngre

Dage havde den fornemme Verden aab-

net sig for ham
;
gennem sit Giftermaal

med Arkæologen Brøndsteds Datter hav-

de han yderligere hævet sig, og selska-

beligt stod han Aristokratiet nok saa nær

soni den borgerlige Verden. Det var og-

saa den høj-fornemme Moltke- Bregent-

ved, der gjorde ham til Politiker, ved i

det vigtige Øjeblik, da Stænderforsam-

lingerne skulde afgive Betænkning over

Udkastet til Valgloven til Rigsforsamlin-

gen, at gøre ham til kongevalgt Medlem

af Roskilde Stænderforsamling.

Naar man fra det øjeblik af følger

Halls Forhold til den almindelige Valg-

ret, er det let at se, hvorledes han

Skridt for Skridt tager sit oprindelige

1848-Standpunkt i sig igen. Desværre

gjorde han det ikke paa nogen helt

loyal Maade. Det vilde have været loyalt

af ham, aabent at vedkende sig, at han

i 1848 var gaaet ud af sit konservative

Skind. Han maatte have fundet sig i at

tilstaa, at hans senere Standpunkter i

Forhold til 1848 var „reaktionære". Men
dette Ord havde for Datidens Mænd en

saa frygtelig Klang, at de til det yderste

vilde afsværge det. „Frihedsmænd" vilde

de blive ved at være. Og saa hjalp de

sig igennem med Juristeri.

Halls Tale i Roskilde Stænderforsam-

ling, hvori han ubetinget sluttede sig til

den almindelige Valgret, er i Stil og Aand

et ægte Produkt af øjeblikket. Saa stærk

var „Aanden fra 48", at den gjorde selv

denne prosaiske Natur til Poet. Han be-

gynder med at tilstaa, at „for ikke lang

Tid siden" vilde han have anset en Valg-

lov som den foreliggende for „mislig og

farlig", men nu er det anderledes, thi „vi

have gennemgaaet en Tid, hvor Dage
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have Aartiers Betydning og Indhold" . . .

„Hvad der hidtil manglede, det var det

højere aandelige Opsving, der alene frem-

gaar som Frugt af en energisk Folke-

vilje, aabenbaret i storartet Daad . . . Det

var i en skæbnesvanger Tid, at det Ord

udtaltes, som Historien hidtil har stad-

fæstet, at Frihedstræet maa vandes med

Blod . . . Hvor Kongen derimod træder i

Spidsen tor sit Folks Udvikling ... og

hvor Kampen ... er en Kamp for Fædre-

landets Ære og Selvstændighed, dér led-

sages Frihedens Grundlæggelse af tryg

Forvisning om en skøn Fremgang. Og
denne den herligste Vej til Frihed synes

Historiens Genius kun at have forbeholdt

de nordiske Stammer . . . Naar Friheden

grundlægges under saadanne Forhold,

maa den herskende Stemning være Til-

lid . . ., og den maa derfor bygges paa

en fri og udstrakt Basis. Den Lighed,

der nu lader Folket, uden Hensyn til

Stand eller Formue, dele Feltens Savn

og Møjsommeligheder og Valpladsens Fa-

rer, maa genfindes, naar der gennem Fre-

dens Gærninger skal arbejdes til sandt

Held for Fædrelandet."

Det er en naiv Tale, en Foraarstale.

Allerede i den Henvendelse, Hall i Efter-

aaret 1848 rettede til sine Vælgere, er

han begyndt at blive afkølet. Der er

allerede i den de første Tegn paa det

kommende Efteraar. Vel holder han sig

endnu overbevist om, „at der ikke vil

eller bør gives nogen enkelt Klasse af

Borgere, enten paa Grund af Fødsel, of-

fentlig Stilling eller Formue nogen sær-

egen fortrinlig Stilling i vor nye Forfat-

ning", men Tonen er meget nedstemt

og hele Indledningen er en Advarsel mod
det Spring, der skal gøres, saa stort og

pludseligt, „at der visselig vil være den

højeste Grad af Opfordring til med al

Alvor og Besindighed at have Blikket

fæstet paa de Farer og Misligheder, der

ere de uundgaaelige Ledsagere af en saa-

dan Forandring".

Halls Tale i Rigsforsamlingen for den

almindelige Valgret er mindre interessant.

Den gør nemlig stærkt Indtryk af at være

holdt paa Bestilling, af andre eller af ham
selv. Det er utvivlsomt ikke Halls per-

sonlige Overbevisning, der taler gennem
denne Tale. Argumenterne er lavede og
drejede tor at komme til at passe til Si-

tuationens Krav: at holde Udkastet klar

af den Hvirvel af Ændringsforslag, hvori

det var ved at drukne. Overfor denne

Situation har Halls Standpunkt været det:

Hellere den almindelige Valgret end slet

ingen Forfatning. „Højt" — som det

hedder i Skuespillene — gav han Juni-

Grundloven sin Stemme, men „afsides"

har han til sig selv sagt: Den maa
ændres! I hvert Fald skriver Bille, der

har haft Adgang til hans Lønkammer,
følgende om ham: „Ubetinget tilfreds

med Juni-Grundloven var han ikke, han

forudsaa tværtimod tidlig Nødvendighe-

den at visse Forandringer".

Foreløbig søgte han at føre den ud i

Livet i konservativ Retning. Han tog Plads

paa sit Partis højre Fløj. Medens der var

andre af de Nationalliberale, der saa længe

som muligt søgte at fastholde Forbindelsen

med „Bondevennerne", gjorde Hall straks

Front imod dem. Den af ham stiftede

„Femte Juni-Forening" udsendte i 1852,

ved det 2det ordinære Folketingsvalg,

nogle Valgbøger, hvori der ikke er et

ondt Ord til „Grundejerforeningen", men
hvor der føres en hensynsløs og person-

lig Polemik mod Bondevennernes Førere.

Konstitutionel blev han derimod ved

at være uden Afslag. Da det Ørstedske

Ministerium med den oktroierede For-

ordning af 26. Juli 1854 rettede et Stød

mod det konstitutionelle Grundlag, var

Hall straks paa Forfatningens Skanse.

Han var Ordfører for Folketingets Adresse
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til Kongen, og der var ved denne Lej-

lighed i hans Ord en undertrykt Liden-

skab, som ellers laa hans Væsen fjærnt,

og som fik Salen til at bruse af Bevæ-

gelse. Det var i denne Tale, at han

gav sit Program med disse Ord: „Der-

som det skulde være en Umulighed at

komme til en Fællesforfatning uden at

tilintetgøre det konstitutionelle Grundlag,

hvorpaa det danske Folk staar. saa er

Fællesforfatningen selv en Umulighed".

Hall var ikke nogen særlig ærgerrig

eller magtlysten Mand. Hans indolente

og passive Natur krævede et Puf i Ryg-

gen for at blive sat i Bevægelse. Men

dette Puf gav det ørstedske Ministerium

ham, da det i Kampens Hede afskedi-

gede ham fra hans Embede som Gene-

ralauditør. Det drev Aktiviteten op i

ham og kastede ham ind i Minister-

aspiranternes Række. Allerede den 12.

December 1854 blev han Minister, fore-

løbig kun Kultusminister i Bangs Mini-

sterium, men fra Maj 1857 Konsejlspræ-

sident.

Fra det øjeblik af da Hall var kom-

met til Magten, begyndte Juristeriet at

nærme sig hans Politik. Det er allerede et

Træk af Juristeri, at man anerkendte det

af den grundlovstridige Frdn. 26. Juli 1854

skabte, af lutter Kongevalgte bestaaende

Rigsraad som et lovligt Organ, med

hvilket man skulde komme overens om
Fællesforfatningen. Og efterhaanden

traadte den Tendens tydeligt frem i

Halls Politik, at gøre Fællesforfatningen

til Grundlov for hele Riget. Da han

forelagde det Forslag, der blev til Fæl-

lesforfatningen af 18. November 1863,

og hvor Juni-Grundlovens almindelige

Valgret til Landstinget var ombyttet med

en Censusvalgret paa 12l)0 Rdlr., ud-

talte han, at dette Forslags Tendens bl.

a. var den „i Tidernes Løb at bære vor

hele konstitutionelle Udvikling".

Krigen i 1864 slog denne Politik ud

af Halls Haand. Men Juristeriet duk-

kede nu op i den Skikkelse, at man

betragtede den efter Slesvigs Tab kun

rent formelt eksisterende Fællesforfatning

af 18. November 1863 som en reelt be-

staaende Forfatning, der maatte sam-

mensmæltes med 5. Juni-Grundloven. I

dette Juristeri var Hall en Hovedmand.

Og den Tale, han i Februar 1865 holdt

i Rigsraadets Folketing ved 1. Behand-

ling af det ny Grundlovsforslag, der for-

saavidt Landstinget angik stemmede med

18. November- Forfatningen, er ingen loyal

Tale. Kærnen i Junigrundloven var den

almindelige Valgret til begge Ting. Det

var ganske vist noget af en Meningsløs-

hed, at have to Ting, valgte af samme

Vælgerkorps. Men man havde i 1849

accepteret dette, for at fastholde Tokam-

mersystemet uden at bryde med den al-

mindelige Valgrets Princip. Det var der-

for et rent Prokuratorium, Hall stillede

paa Benene, da han søgte at reducere

Landstingets Sammensætning i Juni-

Grundloven til et Punkt, som af alle

havde været erkendt for det svageste.

Han udtalte: „Det er jo noksom be-

kendt, at den nuværende Ordning af

Rigsdagens Landsting er helt (!!!) for-

skellig fra den, som paa den grundlov-

givende Rigsforsamling blev foreslaaet

af Regeringen". Helt forskellig! — naar

Forskellen bestod i den fuldkommen be-

tydningsløse Ombytten afDiætløshed med

Valgbarhedscensus. Fremdeles udtalte

han: „Det er ligeledes bekendt, at da

det Forslag kom frem, som blev indsat

i Grundloven — — , blev det angrebet

af den Fraktion, for hvilken det ærede

Medlem for Svendborg Amts 6. Valgkr.

(J. A. Hansen) nu staar som Fører, paa

det allerstærkeste — — ." Som om Bonde-

vennernes Angreb paa Valgbarhedsind-

skrænkningen kunde bruges som et Ar-
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gument for — ogsaa at indskrænke Valg-

retten. Og efter denne hullede Begrun-

delse sluttede han med den Vending, at

hvis man nu slap ud af Forfatnings-

vanskelighederne uden anden Forandring

end en anden Ordning af Landstinget,

saa maatte dette betragtes „som en saare

heldig Udgang af vor Forfatningskamp".

4.

Det ligger nær at antage, at dette Ju-

risteri er blevet hængende ved Hall ogsaa

som Udenrigspolitiker. Han havde aaben-

bart en medfødt diplomatisk Begavelse.

Det indrømmedes af hans Modstandere,

samtidig med at de paa en grov Maade

karikerede dette Talent til den bare „Snu-

hed". Ogsaa blandt Vennerne spøgtes

der med denne Side af Halls Evner;

man ser ham f. Eks. i et Brev fra H.

E. Schack til Andræ tillagt Titulaturen

„Rævenfeldt-Hall". Naar han alligevel

ingen Vej kom med al sin Diplomati, ja

tilsidst næsten kom i Vanry som euro-

pæisk Diplomat, saa kom det maaske

nok for en Del deraf, at hans Diplomati

havde en Tilsætning af Prokuratoriet.

Men det vilde være blodig Uret mod
Hall at anklage ham for, at han i sin

Udenrigspolitik af og til maatte gribe til

dette Svaghedens Vaaben. Han stod som
Udenrigsminister i disse Aar paa en

uhyre farlig og vanskelig Post, Hans
Opgave var uløselig. Om en Engel var

stegen ned fra Himmelen, for at løse

det slesvigholstenske Problem til de Dan-

skes Tilfredshed, han vilde ikke have

magtet dette Hverv.

Et Ideal af en Udenrigsminister var Hall

ganske vist ikke. Bødkersønnen fra Chri-

stianshavn havde selvfølgelig Vanskelig-

hed ved at blive accepteret i det af lutter

Aristokrater bestaaende europæiske Di-

plomati; han beholdt hele Tiden et Stem-

pel af en Politiker „fra Gaden". Han

havde heller ingen Uddannelse som Di-

plomat, ingen personlige Forbindelser med
de tremmede Hoffer og Udenrigsmini-

stre; Bismarck f. Eks. havde han aldrig

talt med. I en Virksomhed, hvor det i

saa høj Grad kommer an paa Menne-

skekundskab som den diplomatiske, var

dette en stor Svaghed. Hvad Danmark
dengang besad af skolede og erfarne

Diplomater, tilhørte det aristokratiske og

halvtyske Helstatsparti. Men vilde man
have betroet den udenrigske Ledelse til

en af disse Mænd, maatte man jo have

brudt med den nye Tid.

Den største medfødte Vanskelighed be-

stod naturligvis i den Arv fra Fortiden,

at Monarkiet rummede to Nationaliteter.

Havde det endda været to rene Nationali-

teter som Sverrig og Norge, men med det

blandede Slesvig i Midten blev Danmark
saa at sige Nationalitetsideens Prygle-

dreng. Hall paa den ene Side og Tysk-

lands Enhedsstræben paa den anden Side,

— kan man tænke sig et mere ulige

Parti for en Statsmand? For hvert Aar
blev Modstanderen mere tiltrækkende for

de neutrale Stater, og han selv samtidig

et daarligere Parti. Paa Modstanderens

Side laa den store Fremtids-Idé og ven-

tede paa den rette Mand til at gribe

den. Paa vor Side laa en af Tidens

Udvikling overvunden Historie og ven-

tede paa at drage sit Bytte med sig i

Dybet.

Men en næsten ligesaa stor Vanske-

lighed opkom deraf, at det øjeblik, da

det slesvigholstenske Spørgsmaal skulde

løses, for Danmark faldt sammen med
Gennemførelsen af vor fri Forfatning. I det

øjeblik, Folket i Danmark kaldtes til Del-

tagelse i Statsstyreisen, fik det i Morgen-

gave et Problem, som det ikke kunde

overskue. En absolutistisk Konge kan

styre forskellige Nationaliteter, i et demo-

kratisk Samfund forliges de derimod ikke.
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Heraf fulgte en idelig Rivning mellem

det konstitutionelle Hensyn og det monar-

kiske Hensyn. For at smælte dem sam-

men blev man nødt til at gribe til den

konstitutionelle Helstat. Men denne var

i Virkeligheden en Umulighed. De poli-

tiske og sociale Modsætninger mellem

Danmark og Holsten var for store, til at

de kunde gaa op i den samme Forfat-

ning. En fra Fødslen saa dødsmærket

Forsamling som Oktoberforfatningens

Rigsraad med de holstenske Riddere og

de danske Professorer og Bønder kunde

ikke tænkes. Skulde en Sammensmælt-

ning være sket, maatte Regeringen være

overgivet til Aristokratiet. Saa maatte

det have været f. Eks. Frijs-Frijsenborg

og ikke Hall, der var bleven Konseils-

præsident. Og f. Eks. Blixen-Finecke

istedetfor Madvig, der var bleven Rigs-

raadspræsident. Konsekvensen var paa-

ny den, at man maatte have brudt med
det nye Frihedsliv.

Denne Dobbelthed maatte føre Halls

slesvigholstenske Politik ind paa en sli-

brig Bane. Han var langtfra fanatisk

ejderdansk, overhovedet ikke fanatisk na-

tional, men han stod det fanatiske Na-

tionalparti for nær og var tor afhængig

af den af dette skabte offenlige Mening,

til at komme til at staa fri. Hans Uden-

rigspolitik blev derfor noget af et Skin,

en Maske, han tog paa af Hensyn til

Udlandet og Londonertraktaten. Masken

var helstatlig, men bag Masken var det

let at opdage de sande nationalliberale

og skandinaviske Træk. Hans Politik

kan vist kort bestemmes saaledes: Igen-

nem Helstaten til Ejderstaten. Han vilde

bevise eller lade Holstenerne og det tyske

Forbund bevise Helstatens Umulighed,

for saa paa dens Ruiner at rejse Ejder-

staten.

Dette Maal troede han at have naaet

i 1863. Han mente, at nu havde baade

den holstenske og den slesvigske Stæn-

derforsamling kastet deres Masker og

vist deres sande, mod Helstaten Qendt-

lige Ansigt, og at derfor kunde ogsaa

han nu kaste sin Maske og lade Hol-

sten gaa til Tj^skland, men drage Sles-

vig til Danmark. Han kunde heller ikke

længer udholde Presset fra det ejderdanske

Parti. Han havde maattet optage Orla

Lehmann i Ministeriet, og han virkede

som et ideligt Puf i Ryggen. Der var

ingen Smuthuller mere, ingen Snoninger

mere, at gøre Indrømmelser var nu for

sent, altsaa fremad, det var den eneste

Vej. Han havde ved sin Nølen saa

længe maattet bære sine nærmeste poli-

tiske Venners Uvilje, uden at opnaa

noget hos sine Modstandere, at han vel

nu længtes efter endelig engang at smage

Populariteten fuldt ud. Det opnaaede

han ogsaa, det ejderdanske Folk tiljub-

lede ham, da han endelig viste sig som
den sande ejderdanske Mand, der bød

Tyskland Trods og rolig saa Krigen

under øjne.

Den 18. November 1863 blev Halls

Ulykkesdag. Paa denne Dag nødte han

Christian IX til at underskrive den ny
Forfatning, skønt Stillingen ved Frederik

VII's Død var blevet meget farligere.

Selv har Hall ganske vist med Indigna-

tion afvist den Paastand, at han „nødte"

Kongen dertil. Men sandt er det allige-

vel. For den fanatiske Stemning, der

forlangte denne Underskrift, har Hall

Ansvaret. Han kunde have dæmpet
den, maaske endog vendt den, men han

rørte ikke en Finger derfor. Man har

ondt ved at forstaa, hvorfor han hængte

saa voldsomt ved dette Stykke Papir

om hvilket han allerede da kunde sige

sig selv, at det ikke vilde blive andet

end Papir. Men det var blevet hans

Skæbne i den Grad, at da kort efter

England, Rusland og Frankrig sendte
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særlige Gesandter herop, for at øve „Pres-

sion" paa ham til Tilbagetagelse eller

Suspension af 18. November-Forfatningen,

saa nægtede han det. Og da Kongen

alligevel forlangte Rigsraadet indkaldt

for at gøre Forsøget, saa indgav han sin

Demission.

Hall har bagefter sagt, at 18, Novem-

ber-Politiken var hele Landets Politik, og

at man ikke kunde fordømme den, uden

dermed at dømme det danske Folk. Det

er en Talefigur, men sandt er det dog,

at denne Politik yar uhyre populær, og

at denne uhyre Popularitet samlede sig

om Hall. Det er den, han ikke har haft

Karakterstyrke nok til at gaa imod og

udsætte sig for at tabe. Der er ingen

anden Forklaring. Hall havde i disse

Dage sidst paa Aaret 1863 Valget mel-

lem Populariteten og Odiet, og begge i

yderlige Grader. Han valgte altsaa Po-

pulariteten, og han forregnede sig forsaa-

vidt ikke, som han derved grundmurede

sin Yndest i den Grad, at den aldrig

siden — alle Anklager til Trods — kunde

forskærtses. Men Stillingen som en be-

tydelig Statsmand, den forskærtsede han.

5.

Det kan ikke bestrides, at 18. Novem-

ber-Politiken var en folkelig Politik. Det

er derfor en Skæbnens Ironi, at den

Mand, der satte alt ind paa denne Poli-

tik, faa Aar efter kom til at staa som

en Folkefjende. Hall apellerede fra Staten

til Folket, og troede at finde Frelsen

derved. Men alt imedens udvidede Fol-

ket sig og Folkesuveræniteten fik en an-

den og bredere Basis end i Halls Vel-

magtsdage. Derfor kunde han aldrig

mere bringe nogen Politik ud af den

Popularitet, han bevarede. I 70'ernes

Politik tog han sig ud som en Fortids-

levning.

Selv havde han sikkert ikke tænkt sig,

at han havde spillet sit Spil tii Ende i

1864. Han var kun 52 Aar. Og det

laa ikke for ham, at tage tragisk og

patetisk paa Livet. En Ansvarsfølelse

af den Strænghed, som er udtrykt i det

romerske Ord: „Med Skjoldet eller paa

Skjoldet!" laa for højt for Hall. Han
trøstede sig med, som han sagde i sin

Valgtale den 30. Maj 1865, at „hele

Landet" havde staaet bag hans Politik.

Og fra hans tro kjøbenhavnske Borger-

skab vedblev Populariteten at ombølge

ham. Da paa den nævnte Valgdag

Højesteretsassessor Muller vilde interpel-

lere ham om, hvad han havde gjort for

at afværge Krigen, fik han en saadan

Bekomst af Halls Vælgere, at han ikke

kunde føre sin Interpellation igennem.

I de Artikler, der ledsagede Halls

Afgang i de sidste Dage af 1863, hed

det ogsaa, at hans Tid snart vilde

komme igen. Han ansaas for uundvær-

lig. Aarene gik imidlertid, uden at hans

Tid kom. At han i 1870 blev Kul-

tusminister i et af en anden, tilmed

en Godsejer dannet Ministerium, betød

for den Mand, der engang havde været

den ledende Statsmand, saa langt fra,

at hans Tid nu igen var inde, at det

tværtimod var det afgørende Tegn paa,

at den var ude. Det har vist ogsaa

knebet haardt for ham, at skulle træde

ind som Minister under en anden, tilmed

en Modstander. Og hver Dag, han var

Minister i denne sidste Periode, bekræf-

tede for ham, i hvor høj Grad hans

engang mægtige Arm nu var lammet.

I Landstinget undergravede Estrup og

Nellemann Stillingen for ham og træt-

tede ham ud. Og i Folketinget maatte

han, den fornemme Geheimeraad, som

i sin Valgtale fra 1865 havde frem-

stillet den Kres af Mænd, han hørte til,

som „Medborgere, der havde udødelige

Fortjenester af vor Udvikling", slaaes for
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sin Ære med Parlamentarismens Hed-

sporer og opleve Scener som den med

Tauber, hvem han kastede sin „dybt-

følte Foragt" i Ansigtet med en saadan

Bravur, at hans trofaste Kjøbenhavnere

fra Tilhørerpladsen endnu en Gang gav

ham et Biiald — og til Straf blev fjær-

nede fra Tribunen.

Han mistede sin Politik, men han be-

varede Populariteten. Han maatte over-

drage sit politiske Bo til Estrup, men

Estrup naaede aldrig en Popularitet som

Hall. Det var haarde Vilkaar for en

Mand, for hvem den konstitutionelle Idé

var saa kær som den var for Hall, at

komme i denne Klemme mellem Berg og

Estrup. Estrup udstedte Provisoriet, hvad

Hall maa have anset for et afgjort Stats-

kup, og hvad der maa have krænket

ham stærkt. Men Bergs Optræden kræn-

kede ham endnu mere, ikke mindst, da

Berg tilsidst lod Geheimeraad og Ridder

af Elefanten Carl Christian Hall tiltale for

Rigsretten for nogle Dispositioner ved-

rørende Opførelsen af det kongelige Teater.

Da Sygdommen ramte ham i 1879,

havde hans politiske Rolle allerede været

udspillet længe. Siden 1864 havde han

intet øjeblik været helt med. Men fæl-

det var han heller ikke blevet. Han

var i Pagt med Instinkter i den danske

Folkenatur, som gjorde, at han ikke

kunde trænges helt i Baggrunden. I de

nærmeste Aar efter 1864 blev der gjorj:

et oprigtigt Forsøg af indflydelsesrige og

fremragende Mænd paa at gøre ham til

Syndebuk. Der eksisterer fra disse Aar

en hel Pjecelitteratur, som kunde kaldes:

„Omkring Hall". Men det lykkedes ikke,

som det f. Eks. lykkedes med Monrad

og tildels med Lehmann. Der var allige-

vel ikke saa lidt Sandhed i de Ord,

Hall havde udtalt, at man ikke kunde

fordømme hans Politik, uden at dømme
Folket. Han hørte til de Skikkelser, der

er virkelige Repræsentanter for Folket.

Derfor vil han mindes, naar mange, som

kun var Talenter, er glemte.
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Fra St. Thomas Havn.

DANMARK I DEN NYE VERDENS MIDDELHAV
Af Johannes Hoeck.

Hvor ofte skifter ikke Jordens Kulturcen-

tre Plads! Vi finder af Fortiden kun

tavse Ruiner, Blandt Grushobe i nøgne Ør-

kener ligger Stentavler med gaadefulde Tegn,

Minder om Folk, der forlængst gik under.

Vi ser Nutidsstæder, hvor for en Menneske-

alder siden kun de vilde Dyr var Herrer.

Vi ser Urskove falde og give Plads for Fa-

briker med skarpt hvinende Save og .gungrende

Damphamre, som forbereder Fremtiden.

Det er for os næsten ufatteligt, at en Stad

af Paladser som Hongkong for blot et Par

Menneskealdre siden var en ussel Sørøver-

rede! At en Verdensby som Singapore var

en malayisk Fiskerflække — paa et Tidspunkt

da det nu saa lille St. Thomas var Caraiber-

havets Karthago, og da tætte filtrede Krat i

Panama dækkede over uaabnede Indianergrave

med rustrøde Mumier eller graablege Skeletter.

Hvor ufuldkommen og hvor uskreven er

ikke Historien for Landene omkring og i den

nye Verdens Middelhav!

Se først paa vort eget Si. Thomas! Gaa

op over de 1200 Fod høje Bjærge ind i et

Vildnis af Vegetation ! Atmosfæren er hed og

svanger med Lugt som af forraadnende Ka-

davere, Blade, Blomster, Kviste, Grene. Ved

hvert Skridt gennem det tætte Krat kan man

faa Ansigt, Hals og Arme forrevne. Klæderne

næsten flængede af Tidsler og Torne, mens

røde og sorte Myrer kravler hen over En.

De forskellige Planter er saa sammenfiltrede,

at man synes at kunne spadsere hen over

dem; sugende og stikkende Insekter angriber

Hænder og Fødder, hvor disse ikke bliver

forrevne af Akaziens Torne eller Kaktus'ens

Naale. — Og saa opdager man pludselig, at

man staar paa en Ruin! Blandt gamle Mure

og forfaldne Led, Huse med indsunkne Tage,

nu kun Støtter for klatrende Ranker, hvis

grønne Løv dækker over Forladthedens Hæs-

lighed — hvert Stykke opretstaaende Mur

Resterne af en lille Hvælving eller en Søjle!

Gamle Buegange og Døraabninger tildækkede

af Slyngplanter, som fortsætter deres Væxt

omkring og paatvers af hverandre, danner

levende Fletværk om de Sten, som holder dem

oppe, men neppe er at se. Mellem gamle

Volde voxer det vilde Figentræ ud og er dog

kun en pragtfuld Snylter med mange vidt-

favnende Grene, omslyngede af Ranker, der

snylter paa det igen og samler sig til kæmpe-

mæssige levende Portierer, som svajer spøgelse-

agtigt i Vinden.
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Udsigt fra Guvernerboligen.

Og gaa videre! Bestandig over andre Ru-

iner, blandt Mammai-Træer med tykt skin-

nende Løv og et Væld af hvide Blomster ved

Siden af Flamboyantens glødende Pragt, næsten

kvalt af Ranker og Buske, deromkring Tjørn

med gule, knaplignende Blomster, sære skønne

Nelder, den vilde Tamarind og Terpentin-

træet med Reder og Skjul for vilde Hvepse.

Svampagtige Parasiter har suget sig fast til

Silkebomuldstræets massive Stamme. Og strakt

til Jorden ligger to af Skovens Vældige, den

ene spaltet af Lyn, den anden knækket af

Stormstød. Og i de faldne Kæmpers muld-

nende Hulrum er der Skjul for alt Slags Kryb,

fra smaabitte Larver til store Tusindben. My-

riader af summende Fluer i rovbegærlig Søgen

efter Honning, i farlig Flugt om de sarte

Edderkoppers Spind — Spind i alle Mønstre,

svingende hid og did for den lette Brise.

Den lumske Iguan sniger sig rundt i Grenene

foroven, skiftende Farve fra Grønt til Brunt,

og nede paa Jorden myldrer de altfortærende

Bænkebidere frem som hele Arméer paa Marche

— bort fra deres sorte, skorpede Reder, paa

Ødelæggelsestogt
,
^ligegyldige for alle Hin-

dringer.

Eller rejs til det skønne Cartagena i Co-

lumbia, i det hedeste Sydamerika! En By,

som endnu næsten lever i Middelalderen med

en pragtfuld Domkirke, halvt i Ruiner, og

aabne Rendestene— med Præstevælde og Kamp

mod Præsterne, med Devotion og Overtro.

Eller helt mod Vest paa Rundgangen om-

kring Caraiberhavet : til Republiken Panama,

til Byen af samme Navn ved Stillehavet —
til den, fra hvem en ny Tid, en Guldalder

fra et giftigt Eden ventes at ville udgaa.

Den skal først skabe nyt Liv for sig selv,

over de mange Minder fra den spanske Stor-

hedstid, den er saa rig paa: Rester af gamle

makedamiserede Veje, der engang førte tvers

over Tangen, paa Kirker og Fængsler og

Fæstninger, hele Middelalderens hellige og

raa Barbari, nu næsten begravet i det tætte

Urskovsfilter, som strækker sig fra Ocean til

Ocean. Der har i over et halvt Aarhundrede

været ført en Bane derigennem.

— — — Efter den lange Stilstand, der

fulgte efter det franske Panama-Krach, over-

tog de Forenede Stater Arbejdet paa at for-

binde de to Verdenshave, en Tanke, som

først af alle forberedes af Fernando Cortez,

Mexikos Erober, for fire Hundrede Aar siden

og senere har gæret i Sindene hos mange,

der ligesaalidt som han var istand til at

overskue dens uhyre Omfang og Vanske-

lighed.

Og forbinde hvorledes? Tror man maaske
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nu simpelthen ved en gravet eller udsprængt

Vandvej ?

Nej — ved at grave to Kanaler, en fra

hver Side, og i Midten danne et kunstigt Sy-

stem af Indsøer, ca. 100 Fod over Havene,

paa et Areal af lo danske Kvadratmils Om-

fang! Kæmpesluser vil føre op til dette vor-

dende Indlandshav. Man dræber ikke der

Urskoven for at gøre den til Agerland, men

for at skabe en stor, en sælsom slangeagtig

sejlbar Indsøs der faar sine Vande fra de to

Smaafloder Chagres og Rio Grande, som fal-

der henholdsvis ud i Atlanterhavet og det

Stille Ocean, og hvis Kilder er den evigt

styrtende Himmel. Og endda er det saaledes,

at Regntiderne er forskellige paa Atlanterhavs-

og Stillehavssiderne — skønt Cordillerne der-

imellem ikke er højere end Møens Klint

Endnu i dette Øjeblik — 30 Aar efter at

Lesseps' Datter gjorde det første Spadestik til

det gigantiske Foretagende — og da 1600

Millioner Kroner er givne ud, kan det dog ikke

med fuld Sikkerhed siges, hvorledes Kanalens

endelige Skikkelse vil blive. Endnu staar der

Dønninger fra Kampen mellem Fortidens mange

forskellige Projekter, af hvilke til Tider Ni-

karagua-Planen samt Tanken om en Atratos-

Tuyra Forbindelse — henholdsvis Nord og

Syd for Panama— var stærkt i Forgrunden.

Og maaske bliver begge disse Projekter og-

saa virkelig engang realiserede. Men at Pa-

nama-Kanalen kommer først er ganske givet.

Det var det store Krach i 1892 der for

lang Tid lammede Arbejdet. Ikke mindre

end 510 Medlemmer af det franske Parla-

ment, deriblandt 6 Ministre var anklagede for

at have modtaget Bestikkelser af Lesseps'

Selskab. Ogsaa til Pressen, til Banker og

Private skulde der være udbetalt store Sum-

mer. Fernand de Lesseps og hans Søn Karl,

saavelsom Fontane, Cotta og Eiffel dømtes d.

9. Februar 1893 til strenge Fængselstraffe,

men som bekendt fuldbyrdes Straffen ikke

paa den første.

Der dannedes herefter langt om længe et

nyt fransk Selskab, hvis Opgave det væsentlig

var at tage Vare paa, at de gjorte Arbejder

ikke forfaldt, samt bevare Koncessionen fra

Columbien, af hvilken sydamerikanske Repu-

blik Panama dengang var en Provins. Sel-

skabet havde ikke Tanke om selv at føre

Arbejdet tilende. Det spekulerede i Salg til

de Forenede Stater — og regnede rigtigt.

Amerikanerne tog med Energi fat paa Ar-

?^!^'

BomuUsmarker paa St.Jan.
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bejdet — og alligevel under uhyre lang Strid

og evindelige Intriger blandt Embedsmænd og

Sagkyndige. Saaledes som man imidlertid

nu med nogenlunde stor Sikkerhed kan over-

skue Forholdene vil Kanalens Dimensioner

blive

:

Længden fra Hav til Hav — inklusive

det kunstige Sødrag — lidt over 10 danske

Mil. Den store Dæmning, der skal opstemme

Chagres-Flodens Vande og derved skabe en

Del af det kunstige Sødrag bliver 2700

faar en Bundbrede af 650 Fod og en Mini-

mumsdybde af 41.

Men endnu inden Kanalen er færdig byg-

ger de andre Nationer Havne i Forventning

om dens Komme.

Helt nede ved Bunden af Atratos-Flodens

Delta ved Columbia Bay, ved Republiken af

samme Navn og paa Atlanterhavssiden har

Tyskerne boret sig ind. De har faaet Kon-

cession paa at anlægge en Havn, der kun

St. Thomas Havn i 1850.

Efter et Billede i John Knox: St. Thomas and its history. New York 1852.

For den, som kender vore Dages St. Thomas, er dette Billede særlig fængslende. Men det viser ogsaa

andre de store Kulturafstande i det korte Spand af Tid. som to Menneskealdere er. Vi ser rigtignok

Højene omkring Byen dengang som nu lidet opdyrkede — men faar navnhg levende Indtryk af hvad

St. Thomas har været som Havn for Sejlskibe. Vi ser, at Damperne endnu ikke er Herrer over Tra-

fiken, men Kampen er allerede begyndt, og vi kan ane det Konjunktur- og Kulturskifte, der er ved at

fuldbyrdes i disse den anden glimrende Periodes sidste Dage — den første afsluttedes med Englæn-

dernes Besættelse af Øen i 1807. Efter lang Tids Stilstand vil der ved de Foretagender, som «Øst-

asiatisk Kompagni" nu forbereder — særlig Anlæget af den nye Dok til 20 Millioner Kroner med den

vordende Verdenstrafik for Øje — blive indledet et tredie, et helt nyt Fremtidskapitel

i vore fjerne Koloniers Saga.

engelske Fod lang, faar en Bundbrede paa

ca. 2000 Fod, en Højde af 11 5 og en Brede

foroven paa 100 Fod. Slusekamrenes Side-

mure bliver 50 Fod tykke forneden og 8 for-

oven. Selve Kanalen op til Sluseanlæggene

kommer til at ligge 30 Timers Dampskibs-

fart fra Colon.

Der er allerede Folk, som drømmer om,

at der ved denne hidtil ubeboede og meget

usunde Urskovskyst vil rejse sig et nyt Han-
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delsemporium, et lille Hamborg paa Trods af

alle Monroe-Doktriner — her hvor endnu de

lydløse Ildfluer i de sorte Tropenætter farer

om som vildfarne Stjerneskud til onde Moski-

toers Summen.

Og Englænderne vil søge at drage Tra-

fiken om ad St. Lucia, Amerikanerne har

store Havneanlæg i Arbejde paa det efter

Spanskekrigen erhvervede Portoriko.

Og dog ligge ingen af disse Havne saa

direkte paa Ruten fra den naturlige Kanal i

Europa til den vordende kunstige i Amerika

før man kan være sikker paa at der ikke

klæber Mangler ved dem. Der er Folk, som

den Dag idag siger, at det gaar aldrig.

Man har Lov til at haabe, at det kun er de

tilbageblevne fanatiske Tilhængere af Lesseps'

oprindelige Plan om en Niveaukanal, der taler

saaledes. Den store franske Ingeniør opgav

sit første Projekt, fordi det omsider forekom

selv ham uoverkommeligt. Den ene Vanske-

lighed taarnede sig op bag den anden, og

Amerikanerne har nu ogsaa maattet sande,

at de var langt større end de havde tænkt sig.

St. Thomas nuværende Havn.

som det danske St. Thomas. Faa har saa

gunstige Betingelser for at blive en be-

tydende Station midt i Caraiberhavet som

netop den. Det skulde da muligvis være

den orkanfri Coral Bay paa den ligeledes

danske 5"/. Jan.

Men — vil man spørge — hvorledes staar

det da til med Arbejdet paa selve Tangen?

Naar er det færdigt, og kan der ikke ventes

yderligere Vanskeligheder og Forsinkelser?

Nej, der er neppe Grund til at frygte

herfor. Man er faktisk færdig med langt

den største Del og kunde meget vel aabne

Kanalen næste Aar, Men saa hurtige Ameri-

kanerne end er, saa betænksomme er de

ogsaa. Dæmningerne omkring det store kun-

stige Indhav maa have ligget nogen Tid,

Der var først den forfærdelige Dødelighed

af gul Feber og Malaria. Dem overvandt

man ved at komme Sygdomsvolderne tillivs,

Stegomya- og Anofeles-Myggene , der ved

deres Stik overfører Giftene til Mennesker.

Man overhældte alle stillestaaende Vande med

Petroleum, der som en tynd Hinde bredte

sig til de fjerneste Kroge. Derved dræbtes

Myggelarverne, kvaltes saa at sige, og Egnen

var renset som ved et Trylleslag. Men som

Vidnesbyrd om Fortidens Ofre i Titusindvis

ses endnu de milelange Kirkegaarde med

Navnløses Grave.

Saa blev den frie Udskænkning af Spiritus

forbudt eller vanskeliggjort ved uhyre Af-

gifter, og endelig antog man til Arbejdet

fortrinsvis Folk, der mentes at være nogen-
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Landsby paa St. Thomas.

lunde akklimatiserede. Man forsøgte ogsaa

med Kinesere, men mange af disse faldt

som Ofre for en epidemisk Selvmordsepidemi.

I Byen Matcuhin — Ordet betyder „Kineser-

død" — antog denne Bevægelse rent van-

vittige Former.

Hvad Klimaet angaar, kan jeg efter nogle

Ugers Ophold kun tale om en sløvende og

mattende Virkning, der hurtigt forvindes

igen ude paa Havet. Men jeg har talt med

en Hindu og en Venezuelaner, altsaa begge

fødte og opvoxede i andet Tropeklima, og

de erklærede begge, at de snart vilde vende

tilbage til deres Hjem, fordi de selv nu —
efter at de to værste Sygdomme var ud-

ryddede — ikke taalte Klimaet, endda ingen

af dem fejlede noget bestemt. Ogsaa den

danske Undersaat, den halvtfarvede Forfatter

Adolph Sixto fra St. Thomas, der arbejdede

derovre, vendte af samme Grund tilbage til

sin Fødeø, hvor han siden i Skrift og Tale

har gjort sig fortjent ved ivrigt at paavise

det store Værks utvivlsomme Betydning for

vore Øer.

Elterat Sanitetsvæsenet af Amerikanerne

var reformeret paa bedst tænkelig Vis og

store moderne Hospitaler var oprettede, viste

der sig nye Vanskeligheder. Blandt disse de

geologiske Forhold, der var mere kompli-

cerede end man først havde antaget. Korte-

lig udtrykt var der man-

ge Steder ligesom et fast

Klippelag ovenpaa et

Lag løse Rullesten, og

de daglige Sprængnin-

ger fulgtes derfor ofte

af uhyre Skred, hvis

Fjernelse fra Kanal-Lejet

kostede nye Millioner.

Heldigvis var Egnen

jordskælvsfri, mente man.

Det vakte derfor nogen

Nervøsitet, da der anden

Juledag 1910 — netop

under mit Ophold paa

Tangen — sporedes en let Rystelse, der dog

ikke gjorde nogen Skade.

Hvorom Alting er, tør det paa nær-

værende Tidspunkt med temmelig stor Sik-

kerhed siges, at Kanalen er sin Fuldendelse

nær. Medens Amerikanerne nu nærmest har

deres Opmærksomhed henvendt paa at be-

fæste den militært, er alle andre søfarende

Nationer ifærd med at styrke og forbedre

deres kommercielle Positioner ude i dens

Opland paa Havet, paa Vejen til eller fra

den, for at drage saa stor Fordel som muligt

af nyskabte handelspolitiske Chancer.

For Danmarks Vedkommende har der efter

den Konjunkturmisére, som ved Sukkerpriser-

nes Fald ramte vore Øer (som alle andre

vestindiske) jo adskillige Gange været Salgs-

projekter fremme. Den sidste store Diskus-

sion herom for 10 Aar siden vil endnu være

i frisk Minde, og ligeledes, at Landsthinget

standsede Planerne ved en Forkastelse af

Traktaten med de Forenede Stater. Det

Omslag i Stemningen, som dengang skete,

skyldtes bl. A. to økonomiske Hensyn. Først

det, at det formentlig vilde være muligt at

bringe St. Croix i bedre Kultur ved mere

rationelle Driftsformer. Og for det Andet

og maaske væsentligst: At St. Thomas

utvivlsomt vilde faa en Art jordrenteagtig

Betydning som Provianterings- og Repara-
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tionssted for forbisejlen-

de Skibe, naar Panama-

Kanalen først var ble-

ven en Virkelighed —
dels som nævnt paa

Grund af sin Beliggen-

hed i Forhold til Europa

og Centralamerika, og

endelig paa Grund af

sin glimrende naturlige

Havn. De danske Plan-

tageselskaber og „Øst-

asiatisk Kompagni" tog

hver sin Del af Opgaven

op. Det er bekendt,

hvorledes dette sidste netop nu — og med

Henblik paa Kanalen — starter et nyt Kæmpe-

foretagende ved Anlæg af en ny moderne

Dok i St. Thomas' Havn.

Den før nævnte St. Thomæanske Forfatter

Adolph Sixto anfører i sin Bog „Time and

I" en Mængde Produkter, som efter hans

Mening og tildels erfaringsmæssigt trives vel

paa Øen, blandt dem Vindruer og Appelsiner.

(En Appelsin-Plantage, der leverer en mellem-

stor, grønskallet, meget sød og saftig Frugt

findes allerede tæt udenfor St. Thomas By.)

For os Danske ligger det tilmed nær at

tænke paa rationel Mejeridrift. Man maa

nemlig erindre, at Egnene omkring Kanalen

saa at sige Intet producerer i denne Retning.

Det Smør, der bydes paa de bedste Hoteller

er ofte ligefrem uspiseligt og urenligt. Et

dansk Mejeri er derfor allerede i fuld Gang

paa St. Thomas, og det Smør, som produ-

ceres, nærmer sig i Kvalitet vore bedste

Mærker.

Men selv helt bortset fra disse specielle

Produkter er det klart, at Verdensmarkedet

i dets Helhed ligesom vil rykke vore Kolo-

nier nærmere paa Livet — et Forhold der

altsaa ogsaa gælder St. Croix og St. Jan —
hvor megen Konkurrence der vel kan tænkes

at blive. Panama-Kanalen vil sikkert hjælpe

vor Foretagsomhed paa Gled, vil bidrage til

Promenaden ved Havnen.

at rydde mangt et Stykke hidtil tornet og

uigennemtrængeligt Krat. Der er over Øst-

asiatisk Kompagni og dets Mænd ligesom en

Fortsættelse af Dalgas' Tanke, en Udvidelse

af hans Aand.

Fremdeles er der et Moment, som ingen-

lunde tør lades ude af Betragtning. Vore

farvede Landsmænd har et særlig godt Navn

paa sig i Sammenligning med den kulørte

Befolkning paa Naboøerne, specielt i Mod-

sætning til de demoraliserede Barbados-Folk.

Det er ligefrem en Anbefaling at være fra

St. Thomas. Dette forklarer ogsaa, at

Hamburg-Amerikalinien — Verdens største

Dampskibsselskab — fortrinsvis tager St.

Thomas-Negre med paa sine Skibe for at

bruge dem til Losning og Lastning istedet-

for den upaalidelige Arbejdskraft i andre

tropiske Havne. „Der St. Thomas-Neger ist

ein ganz anderer Menschenschlag", sagde en

tysk Kaptajn til mig ifjor. Hele den nye

Æra, der nu er ved at oprinde, vil da for-

haabentlig ogsaa i høj Grad blive til Fordel

for den indfødte Befolkning og give den

rigeligt Arbejde.

Saa skulde Forholdet altsaa nu lykkelig-

vis være det: At al Tanke om Dansk Vest-

indiens Salg ligger langt tilbage som et mis-

modigt Minde — og at man forhaabnings-

fuldt ser dets Genfødelse imøde.

--<^€>^



DEN TYSKE RIGSDAG.
Af Dr. phil.

DA Fyrst Bernhard v. Biilow skulde

tage Afsked med Wilhelmstrasses

Magt og Herlighed, kaldte han efter be-

rømt Friedrichsruh-Mønster en Redaktør

og dikterede ham sit Rigskansler-Afskeds-

kvad, hvori Biilow bittert beklagede sig

over de Konservative, og som sluttede

med de klassiske Ord: „Vi sees igen ved

Philippi!" Dagen efter, den 14. Juli 1909,

tog Kejser Wilhelms fjerde Rigskansler i

Slotshaven ved Spreen med bitter, til-

kæmpet Ro og et elegant Buk med til-

hørende Smil Afsked tra sin Hersker.

Han drog ikke, som sin store Forgæn-

ger, til sit tyske Herresæde, men til den

prægtige romerske Villa, som han havde

købt for en Del af den Millionarv, han

havde hævet i sine Velmagtsdage i Wil-

helmstrasse.

„Grev Biilovv staar ved Husarerne,

Fyrst Bismarck derimod var Kyrasser",

sang i sin Tid de tyske Rigsskumlere.

Naar man sammenlignede „Kejserens

Bernhard" med „den utro Vasal i Sach-

senwald", kunde man vel med Grund
regne Wilhelm den Andens fjerde Rigs-

kansler til det lette Kavalleri. Men man
undervurderede længe om ikke den

skønttalende Biilow, saa dog hans Ær-
gerrighed; selv overvurderede han i det

afgørende Øjeblik sin politiske Behændig-

hed og sin Indflydelse paa den Hersker,

der den 5. April 1906 banede sig Vej til

sin Rigskanslers Sygeleje med de meget

bemærkede Ord: ,.Jeg vil se min Bern-

hard!"

Den gamle danske Diplomats Søn, der

ligesom den danske Løjtnant Moltke

havde banet sig Vej til Hæder og Ære
i „det store Fædreland", havde en Stats-

mandstanke, der kunde faa vidtrækkende

Betydning. Bernhard von Biilow lignede

R. Besthorx.

i Aandsdannelse og Tænkemaade kun

lidt Otto V. Bismarck og de preussiske

Junkere. Han havde under sit lange

Ophold i Italien og ved sit Giftermaal

med den berømte italienske Statsmand

Minghettis Steddatter faaet en udpræget

Forkærlighed for den romanske Kultur.

Biilow vilde have været Kejser Friedrichs

Mand; men Herren til Klein-Flottbeck

og Villa Malta var altfor klog til ikke at

søge at skjule Italieneren med en preus-

sisk Junkerfernis, og han smurte endog

tykt paa, da han tilraabte de preussiske

Junkere, at han vilde, at der paa hans

Gravsten skulde staa: „Her hviler en

agrarisk Rigskansler!"

De preussiske Junkere og deres maal-

bevidste Fører Hr. v. Heydebrand var

altfor gode Realpolitikere til at interessere

sig for den skønttalende Rigskanslers

Troesbekendelse. De havde ikke stor

Tillid til Biilow ; de vilde se Handlinger.

Biilow var rede til at gøre meget for at

vinde Junkerne, men han forbeholdt sig

i sit stille Sind at benytte dem til For-

maal, der ikke svarede til de konserva-

tive preussiske Traditioner. Biilow hav^de

en Statsmandstanke; han vilde grundlægge

en ny, en ikke-preussisk, en liberal Æra
i det tyske Rige. Han var sikker nok

paa at finde Støtte hos de Liberale og

de Frisindede, der saa længe havde tør-

stet efter at læske sig ved Regeringsmag-

tens Kilder. Vanskeligheden bestod i at

vinde de Konservative og bevæge dem
til at gaa ind paa hans Planer om en

„liberal-konservativ Blok", der i Milliard-

paladset skulde danne det parlamentari-

ske Grundlag for den nye — for den

Biilow'ske Æra.

Wilhelm II holder meget af at høre

aandrige Mænd tale. „Miquel! Miquel!
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Hvor er Miquel ? Jeg længes efter at høre

ham tale!" var i sin Tid et bevinget Ord

i det tyske Rige. Efter Miquels for ham
selv ufattelige Fald har ingen i den Grad

havt Kejserens Øre, som Tilfældet var

med „Kejserens Bernhard". Det var let

forstaaeligt. Wilhelm II staar med sin

ene Fod, som den, der ifølge sin Over-

bevisning er „Herskeren af Guds Naade",

fast i den konservative Lejr; som Kejser

Friedrichs og den engelske Prinsesses Søn

har han liberalt upreussisk Blod i sine

Aarer. Wilhelm II.'sYndlings-Theaterstyk-

ker, hans Ord om „Brødaageren" vidner

tydeligt nok om, at der under hans preus-

siske Soldaterydre skjuler sig Tanker og

Stemninger, der harmonerede bedre med

hans Bernhards Planer om en ny, en

liberal- konservativ Æra, end med den

preussiske Junkervælde.

Biilovv saa med rigtigt Blik, at han

for at naa sit Maal maatte slaa baade

de Sorte og de Røde, at han maatte at-

skære Muligheden baade for Dannelsen

af en sort-blaa Blok — en Alliance mel-

lem Centrum og de Konservative — og

en sort-rød Blok — en Alliance mellem

Centrum og Socialdemokraterne. Da Wil-

helm II — hos hvem den for Pavedømmet

og Middelalderen begejstrede Romantiker

ofte kæmper en haard Kamp med „Pro-

testantismens Kejser" og den krigsvæl-

dige Sanssouci-Filosofis Arvetager — hav-

de erklæret, at han ikke vilde være en

„Centrums-Kejser", skred BiAlovv til Hand-

ling. Rigskansleren optog den jødiske

Bankier, Sønnen af „Berliner Tageblatt"s

Medarbejder, Bernhard Dernburg i Mini-

steriet, fremkaldte sammen med ham paa

en paafaldende brat Maade et Brud med
Centrum, opløste Rigsdagen og skred til

Valg under Løsenet: „Ned med de Sorte

og de Røde! Konservativ-liberal Par-

ring!"

Det lykkedes ved Januar-Valgene 1907

Biilow at slaa Socialdemokratiet, men
Centrum hævdede sine Stillinger.

Den tyske Rigsdag havde efter Valgene

den 25. Januar og Omvalgene den 5.

Februar 1907 følgende Sammensætning.

Centrum 105 (vundet 2 Mandater)

Konservative 58 (6)

Nationalliberale 54 (5)

Fremskridts-Folkepartiet 28 (9)

Polakker 20 (4)

økonomisk Forening 15 (2)

Frisindede Forening 11 (1)

Agrarer 8 (5)

Tyske Folkeparti 7

Elsasser 7

Tyske Reformparti 5

Dansk 1

Welfer 1 (tabt 3)

Rigspartiet 20 (tabt 1)

Socialdemokrater 43 (tabt 36)

Løsgængere 14.

Fyrst Biilow havde tildels tabt Valg-

slaget. Men Socialdemokraternes Nederlag

forøgede hans Prestige ved Hoffet som i

de borgerlige Kredse og styrkede hans

Stilling overfor de Konservative; Centrum

havde efter Socialdemokraternes Nederlag

ikke mere saa stort Alliance-Spillerum

som tidligere, og Fyrst Biilow kunde

med Grund betragte sig som Situatio-

nens Herre i Spidsen for en liberal-kon-

servativ Blok. Men denne Blok blev sat

paa en haard — for haard Prøve — ved

Rigsfinansreformen. De Konservative var,

dels af Hensyn til Kejseren, dels af pro-

testantiske Hensyn gaaet med til Dannel-

sen af Biilows Blok ; men de havde ikke

stor Tillid til Rigskansleren, og de vilde

ikke bringe Pengeofre i Form af Skatter,

der ramte Jordegodset, paa det Biilow-

ske Bryllupsalter. Biilow kunde dog endnu

med nogen Grund tro, at han med sin

store Behændighed kunde klare de Skær;

men saa kom der i Efteraaret 1908 efter
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Offentliggørelsen af det berømte saakaldte

„Kejser-Interview", i „Daily Telegraph"

for 28. Oktober 1908, en farlig Krise,

der dannede Indledningen til den saa-

kaldte „Katzenjammer-Æra", der endnu

hersker i det tyske Rige. Biilovv syntes

at mene, at den Storm, som det nye

Bevis paa Kejserens personlige Regimente

fremkaldte i det tyske Rige, og det

stærkt nedslaaende Indtryk, som denne

Storm øvede paa Kejseren, gav ham en

Lejlighed til at skabe sig en af Hofstem-

ninger uathængig Rigskanslerstilling. Bii-

low syntes ogsaa at have vundet Sejr —
en Sejr, der i høj Grad tiltalte hans Bloks

liberale Elementer — da Kejseren bøjede

sig for BiJlows Forestillinger og den 17.

Novbr. bemyndigede sin Rigskansler til

at meddele, at Kejseren havde forsikret

Biilow om sin vedvarende Tillid og havde

erklæret, at han saa sin fornemste kej-

serlige Opgave i at sikre Stadigheden i

Rigets Politik ved Bevarelsen af de for-

fatningsmæssige Ansvarligheder.

Det maatte straks vække Forbavselse,

at den ellers saa kloge Rigskansler havde

undt sig selv den Sejr. Det er endnu

ganske uforstaaeligt, at Kejserens Bern-

hard, der dog bedre, end nogen anden,

maatte kende sin Kejser, begik et saa

iøjnefaldende Fejlgreb. Følgerne viste sig

hurtigt. De Konservative, der nøje kendte

Hofstemningerne, sprængte den Biilowske

Blok og sluttede Forbund med hans Døds-

fjender, det katholske Centrum. Kejseren

lod Biilow gennemføre Rigsfinansreformen,

der ikke mere var Biilovvs Reform, men
dermed var ogsaa den Biilowske Æra
ude. Kejserens Ex-Bernhard gjorde endnu

et Forsøg paa at gøre sin gamle person-

lige Indflydelse paa Monarken gældende

;

men naar man kastede et Blik paa „Lo-

kal Anzeiger"s øjebliksfotografi fra „Ho-

henzollern"s Dæk, hvor man saa Kejse-

ren vandre imellem Lucanus' Etterfølger

og sin fjerde Rigskansler, der forlegent

drejede sin Urkæde mellem Fingrene,

kunde man vanskeligt være i Tvivl om
at Biilow faldt paa det Dæk — og han

faldt.

Herren til Hohenfinow, Dr. Bethmann
Hollweg, blev Biilows Efterfølger. Man
kunde finde, at Kejseren havde truffet et

mærkeligt Valg, da han tog den Biilow-

ske „Sprechminister" til Rigskansler; men
Kejseren undgik derved at give Biilows

Fald et parlamentarisk Præg, og Kejse-

ren kunde være sikker paa, at hans

femte Rigskansler, baade paa Grund af

sin „filosofiske" Karakter og sin jø-

diske Herkomst, vilde have vanskeligt

ved at spille en særligt fremtrædende

Rolle.

Bethmann Hollweg erklærede, at han

vilde staa over Partierne. Det var Ord,

ikke et Regeringsprogram; det værste for

ham var, at han betragtede disse Ord

som et Program. Han forsøgte at gennem-

føre en preussisk Valgreform, der ikke

tiltalte noget Parti, og han maatte op-

give denne Opgaves Løsning. Han løste

det elsass-lothringske Forfatningtreform-

Spørgsmaal, men han løste det i Spidsen

for en broget antikonservativ Hær. Rigs-

kansleren bidrog derved til at fremme de

Liberales Planer om at sprænge den sort-

blaa Blok — der havde ødelagt den Biilow-

ske Blok og dermed Venstrepartiernes Haab

om at faa Del i Magten — ved de næste

Valg, der skulde afholdes senest i Be-

gyndelsen af Aaret 1912.

Planen eller rettere Tanken om en

liberal-radikal Storblok — en Blok fra (den

nationalliberale Fører) Bassermann til Be-

bel — var gammel ; den var fremsat af

Pastor Naumann. Men Planen begyndte

først at antage faste Former, da de stærke

Misstemninger, som Rigsfinansreformen

havde fremkaldt i vide Kredse i det ty-

ske Rige, gav de liberale og de radikale
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Førere Haab om, at de ved forenede

Kræfter kunde slaa Centrum og de Kon-

servative. Planen modnedes ved de Sejre,

som den sort-blaa Bloks iModstandere

med Tilsidesættelse af alt, hvad der skilte

dem ad i politisk Henseende, vandt ved

Landdagsvalg og ved Suppleringsvalg til

den tyske Rigsdag; nogle af disse Valg

gav Bassermann og Bebel Haab om, at

de i Forening kunde erobre selv de

Konservatives og Centrums fasteste

Borge.

Spørgsmaalet var, om de borgerlige

Partier kunde og vilde kæmpe sammen
med Bebel og hans Mænd, om Hadet

til de Sorte og Junkerne i de national-

liberale og de moderat-frisindede Kredse

var stærkt nok til at bringe alle Betænke-

ligheder med Hensyn til at styrke de Rø-

des Magt til Tavshed, om August Bebel,

der i Jena tydeligt nok havde taget Or-

det tor den liberal-radikale Storblok, var

stærk nok til at slaa de Ultrarødes Mod-

stand til Jorden. Der kom ikke noget

klart Svar paa disse Spørgsmaal. Basser-

mann, der dog i sin Valgkreds, Saar-

briicken, var afhængig af Socialdemo-

kraternes Stemmer, gav et undvigende

Svar ; Bebel blev ved de Nationalliberales

Vaklen fritaget for at vise, om han endnu

var det tyske Socialdemokratis absolute

Selvhersker. Kun de Frisindede af „Berli-

ner Tageblatt" -Retningen tonede klart

Flag — rødt Kampflag. Men om der end

ikke blev dannet en virkelig liberal-radi-

kal Storblok, var der dog stor Udsigt

til, at de Liberale og de Radikale i det

mindste ved Omvalgene i de fleste Kredse

vilde støtte hinanden.

De Konservative saa og frygtede Fa-

ren; de søgte at bekæmpe den ved at

tvinge den over Partierne svævende

filosofiske Rigskansler til at stige ned

paa den politiske Jord og med alle til

Regeringens Raadighed staaende Midler

tage Parti for de Konservative og Cen-

trum. Centrums Førere fordelte med den

politiske Omsigt og Klogskab, der plejer

at udmærke dem, deres Stridskræfter paa

bedste Maade og stillede alt, hvad de selv

paa nogen Maade kunde undvære, til de

Konservatives Raadighed.

Bethmann HoUweg tav ; de Konserva-

tives Fører, Hr- v. Heydebrand søgte at

tvinge ham til at tale og handle i den

sort-blaa Bloks Aand. Hr. v. Heydebrand

havde allerede den 26. November 1910

gjort det første store Forsøg paa at tvinge

Rigskansleren til at blive de Konserva-

tives Fører i den forestaaende Valgkamp.

Paa den tyske Rigsdags Dagsorden stod

hin Novemberdag den socialdemokratiske

Interpellation om den Tale, som Kejseren

den 25. August 1910 havde holdt i Kø-

nigsberg, og hvori han stærkt betonede

„Kongedømmet af Guds Naade". Rigs-

kansleren besvarede Interpellationen, men
han søgte som sædvanlig at undgaa at

stige ned i de politiske Partirækker. Saa

tog Preussens ukronede Konge Ordet.

„Det er" — sagde Hr. v, Heydebrand —
„et Fænomen, som vi næppe kan begribe,

at man har tilladt Socialdemokratiet i en

Række Aar, man kan næsten sige dag-

lig, at træde Kejserens Person og Anseelse

i Støvet og bagtale den paa en Maade,

som ingen Privatmand vilde finde sig i.

Folket forstaar ikke mere, at det vedbli-

ver at gaa. Jeg vil i mine Partifællers

Navn rette et Spørgsmaal til Rigskans-

leren — her pegede de Konservatives

Fører demonstrativt paa Bethmann HoU-

weg, som aabenbart følte sig ilde berørt

af dette Fingerpeg — om han anser

det for rigtigt, at Folkets monarkiske

Begreber bliver fuldstændig forvirrede

ved, at Autoriteten paa denne Maade

trædes i Støvet." Rigskansleren brugte

forten Dage til at overveje sit Svar.

Først den 10. December tog han Ordet
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for at afvise Heydebrands Angreb paa

Regeringen; Rigskansleren rettede et skarpt

Udfald mod Socialdemokratiet, men er-

klærede, at han ikke vilde foreslaa Und-

tagelseslove. Dette Svar tilfredsstillede

ikke de Konservative, og jo nærmere Valg-

dagen kom, desto stærkere blev deres

Opfordringer til Regeringen om at tage

Ledelsen af Valgkampen med al Energi.

Den 9. November 1911 rettede Heyde-

brand atter, kraftigt støttet af Kronprin-

sen, et stærkt Udfald mod Regeringen,

men Rigskansleren tog skarpt til Gen-

mæle, og han nøjedes med i „Nord-

deutsche" at fastholde sin Samlingspoli-

tik, at opfordre de borgerlige Partier til at

kæmpe samlede mod Socialdemokratiet.

Det var under den givne Situation,

der prægedes af de Liberales Had til

Centrum og Junkerne, umuligt at gennem-

føre Rigskanslerens Program; paa den

anden Side savnedes der i de radikale

og liberale Rækker en Fører, der kunde

tage Ledelsen, og Valgkampen var præ-

get af en paafaldende Mathed. Det var

givet, at den herskende „Katzenjammer-

Stemning", der skyldtes saa mange Aar-

sager og var bleven forøget ved Ma-

rokko-Krisen, vilde skaffe Socialdemo-

kraterne en Mængde Stemmer, men iøv.

rigt var hele Situationen uklar. Den blev

heller ikke bedre ved det første Valgslag,

der stod den 12. Januar. Henved 12

Millioner af det tyske Riges 14 Millioner

Vælgere mødte ved Valgurnerne, men
kun 206 Valg blev endeligt afgjorte, og

der skulde altsaa finde 191 Omvalg

Sted.

Socialdemokraterne havde, efter at For-

søgene paa at danne en liberal-radikal

Storblok var strandede, besluttet at „tælle

Stemmer", og de havde opstillet Kandi-

dater i alle 397 Kredse. Socialdemokra-

tiet var det eneste Parti, der vandt vir-

kelige Sejre. Der blev den 12. Januar

valgt 64 Socialdemokrater; det social-

demokratiske Parti talte i den opløste

Rigsdag 53 Mand og havde altsaa havt

en betydelig Fremgang, medens alle de

borgerlige Partier havde lidt Tab, og

Socialdemokratiet kom med paa Omvalg
i 120 Kredse.

Næst efter Socialdemokratiet havde Cen-

trum, som man kunde vente, staaet sig

bedst i Kampen; der blev den 12. Jan.

valgt omtrent 80 (Opgivelserne svingede

mellem 79 og 84) Centrumsmænd. Til

Gengæld havde de Konservative kun

sejret i 27 Kredse, Rigspartiet i 5 Kredse.

De borgerlige Venstrepartier var fuldstæn-

dig henviste til Omvalgene. Der blev

den 12. Jan. kun valgt fire Nationallibe-

rale, og de Frisindede fik ikke et eneste

Mandat og mistede definitivt en af deres

bedste Mænd, Pastor Naumann.

Den afgørende Kamp skulde altsaa

staa ved Omv-algene, der skulde finde

Sted den 20., 22. og 25. Januar. De
Konservative rettede atter de gamle skarpe

Opfordringer til Rigskansleren. Rigskans-

leren gav det gamle Svar. „Hovedval-

gene" — hed det i „Norddeutsche"s Ar-

tikel om Valgene den 12. Jan. — „er

forbi. De har bragt, hvad de ifølge de

forbitrede Kampe mellem de borgerlige

Partier maatte bringe, en betydelig Vin-

ding for Socialdemokratiet." I 120 Valg-

kredse kommer Socialdemokratiet til Om-
valg. Det kan ikke sejre med egen

Kraft. Ethvert Mandat, som det yderli-

gere vinder, kan det takke det tyske

Borgerskab for. De borgerlige Partier

vil selv have Skylden, hvis „die rote

Plut" stiger endnu højere".

Det var sandt, men det var en for

Rigskansleren og hans Samlingspolitik

ganske unyttig Sandhed. Man kan til en

vis Grad forbavses over, at der hersker

saa stærke Misstemninger i det tyske

Rige, som vitterligt har havt saa stor
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Fremgang paa mange Omraader; men

man kan dog forstaa disse Misstemninger.

De er fremkaldt ved Regeringens Zigzag-

kurs, ved Regeringsystemet, der holder

fast ved de gamle preussiske Former og

trods den Uvillie, som ogsaa Rigskans-

leren nærer mod Junkerne, hindrer „Bor-

gerskabet" i at faa den Indflydelse, som

det burde have. Det er i ethvert Til-

fælde en' Kendsning, at de borgerlige

Venstrepartier nærer dybt Had til Junkerne

og Centrum, og den Kendsgerning burde

have vist Rigskansleren, at hans „Sam-

lingspolitik" var umulig. Paa den anden

Side kunde heller ikke den højre Fløj af

de Nationalliberale, der førtes af Basser-

manns Medbejler, Schijfer^ bekvemme sig

til at tage alle Konsekvenser af Løsenet

:

„Ned med den sort-blaa Blok". Resulta-

tet af Omvalgene svarede til denne Uklar-

hed.

Det samlede Resultat af de tyske Valg

og Omvalg var ifølge den officielle Op-

gørelse følgende:

Konservative 42 (i den opløste Rigsdag 59),

Rigspartiet 14 (25),

Nationalliberale 45 (51),

Centrum 93 (103),

Fi'cmskridts-Folkepartiet 41 (49),

Baiersk Liberal 1 (0),

Baiersk Bondeforbund 3 (0),

Tysk Bondeforbund 2 (0),

Welfer 5 (1),

Dansk 1 (1),

Polakker 18 (20),

økonomisk Forening 10 (18),

Tysk Reformparti 3 (3),

Elsassere 5 (5),

Lothringer 2 (3),

Løsgængere 2 (6),

Socialdemokrater 1 10 (53).

Socialdemokraterne jublede — med

Grund; de Ultrafrisindede og „Berliner

Tageblatt"- Retningen jublede — for tid-

ligt — over den sort-blaa Bloks fuld-

stændige Nederlag. Det var sikkert nok,

at Socialdemokraterne havde vundet en

fuldstændig Sejr, og at de Konservative

havde lidt haarde Tab ; men ogsaa de

borgerlige Venstrepartier havde maattet

afgive mange Mandater til deres røde

„Allierede", og det var paa Forhaand

klart, at der ikke var noget sikkert

Flertal i den nye Rigsdag, hvor det ind-

byrdes uenige nationalliberale Parti dan-

nede „Tungen paa Vægtskaalen". Det

viste sig desuden ved den endelige

Partiopgørelse, at Resultatet af Valgene

var gunstigere, end den officielle Opgø-

relse, for de Konservative. Over Halvdelen

af de nyvalgte Rigsdagsmænd havde ikke

før havt Sæde i Rigsdagen, og det ser

ud, som om enkelte — og enkelte Stem-

mer spiller paa Grund af F'orholdene en

stor Rolle — ikke har kunnet modstaa

konservative Venners og Bekendtes Paa-

virkning.

Hvor uklar og usikker Situationen i

den nye tyske Rigsdag er, viste sig

tydeligt ved Rigsdagens Valg af Præsi-

dium — eller rettere Forsøg paa at vælge

et Præsidium. Der har aldrig i den

tyske Rigsdag været noget Parti, som

selv har raadet over Flertallet af Stem-

merne, og Valget af Rigsdagens Præsi-

dium har altsaa altid været afhængigt af

Aftaler mellem to eller flere Partier. Re-

gelen har været, at man tog Præsidenten

af det stærkeste Parti, og at de to Vice-

præsidentposter tilfaldt de næststærkeste

Partier; men Regelen har ingenlunde

været uden Undtagelser. Blokforholdene

har gjort deres Indflydelse gældende, og

Socialdemokraterne har været det næst-

stærkeste Parti uden at faa en Vicepræ-

sidentpost eller blot blive repræsenterede

i Rigsdagens Bureau. De borgerlige Par-

tier gjorde gældende, at Socialdemokra-
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terne ikke vilde opfylde Rigsdagspræsi-

diets Repræsentationspligter overfor Kej-

seren, og at et Visitkort med Bebels eller

Singers Navn heller ikke vilde blive mod-

taget i Hofmarskallatet. Dette Repræsen-

tations-Spørgsmaal voldte ogsaa det social-

demokratiske Parti alvorlige Vanskelig-

heder, da den største Del af Partiet skarpt

har fordømt sydtyske Socialdemokraters

„Hofgængeri"; men paa den anden Side

kunde Partiet efter sin sidste store Valg-

sejr ikke mere modstaa Fristelsen til at

vise sin Magt ved at kræve ogsaa Mag-

tens ydre Tilbehør. Af Hofgængeri-Hen-

syn vilde Bebel og hans Mænd ikke for-

lange Præsidentposten, men de fordrede den

første Vicepræsidentpost. Denne Fordring

stillede den liberal-radikale Blok paa en

haard Prøve. Den sort-blaa Bloks Førere

saa strax, at der her frembød sig en

gunstig Lejlighed til at sprænge det na-

tionalliberale Parti, i hvilket Dr. Friedberg

og Schiffer som Repræsentanter for Par-

tiets højre Fløj allerede kæmpede mod
det ung-nationalliberale Parti og dets Fø-

rer, Bassermann.

Resultatet blev, efter mange Forhand-

linger, at Bassermann maatte meddele

Bebel, at de Nationalliberale ikke sam-

lede vilde stemme paa Socialdemokraten

Scheidemann, der af Socialdemokraterne

var opstillet som Kandidat til Værdig-

heden som første Vicepræsident. Social-

demokraterne stemte derfor ved Præsi-

dentvalget den 9. Febr. ikke paa den na-

tionalliberale Kandidat, „den røde Prins",

Prins Schonaich-Carolath, men paa August

Bebel. Resultatet blev, at Centrumsman-

den Spahn blev valgt til Rigsdagens Præ-

sident med 196 Stemmer (Bebel fik 175

Stemmer!). Saa fik Hadet til „de Sorte"

Overhaand ogsaa hos det nationalliberale

Partis højre Fløj, og Socialdemokraten

Scheidemann blev valgt til første Vice-

præsident med 188 Stemmer. Dette Valg

fremkaldte et fuldstændigt Kaos. Centrum

vilde ikke lade sig repræsentere i Præsi-

diet sammen med Socialdemokratiet. Spahn

nedlagde Præsidentværdigheden. Centrum,

de Konservative og Rigspartiet overlod

med klog taktisk Beregning Modstanderne

at vælge Præsidenten; den nationallibe-

rale Paasche, der var valgt til anden

Vicepræsident, fulgte Spahns Exempel,

Den 14. Febr. blev Fremskridtsmændene

Kaempf og Dove valgte til Præsident og

anden Vicepræsident — men kun med
henholdsvis 193 og 194 Stemmer; de

repræsenterede altsaa ikke et Flertal.

Den tyske Rigsdag havde dog nu et

Bureau — men nu var det netop Van-

skeligheden. Socialdemokraterne havde

faaet, hvad de ønskede, anden Vicefor-

mandsposten, men de havde kun villet

forpligte sig til at overtage de forfatnings-

mæssige Repræsentationspligter, ikke Hot-

pligterne. Der var ingen Tvivl om, at

Kejseren vilde modtage Kaempf. Rigs-

kansleren og Ministrene havde selv, uden

at bekymre sig om de Konservatives Valg-

parole, stemt for Fremskridtsmanden

Kaempf i Berlins første Valgkreds og

derved reddet denne af Socialdemokra-

terne stærkt truede Kreds, de Frisindedes

sidste berlinske Borg, for de Frisindede.

Kejseren havde endog sagt, at „han hav-

de hugget Kaempf ud" ved at paavirke

Hofpersonalet lige til sine Lakaier. Men
vilde Hofmarskallatet modtage et Visit-

kort, hvorpaa der stod Navnet paa en

Socialdemokrat, og vilde Kejseren — hvis

han, der hos Krigsminister Haldane havde

ladet den engelske Socialdemokrat Mac-

donald forestille for sig, var villig til

at modtage den socialistiske Vicepræsi-

dent — finde sig i, at Scheidemann

undlod at melde sig til Audiens.

Det var formelle Spørgsmaal, og man
kunde maaske finde, at Kejseren og hans

Rigskansler vilde have handlet klogt i
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at se bort fra disse Formaliteter; Rigs-

dagens Sammensætning med dens usikre

Flertal frembød et godt Grundlag for

en Rigskanslerpolitik, der var grundet

paa Bethmann Holhvegs Lyst til at staa

over Partierne. Men det skulde snart

vise sig, at Rigskansleren — utvivlsomt

med Kejserens Billigelse— fastholdt Valg-

løsenet „Mod Socialdemokraterne!" som
urokkeligt Grundlag ogsaa for sin Be-

handling af den nyvalgte Rigsdag. Den
16. Febr. holdt Bethmann HolKveg en

Tale, hvori han gav alle Partier lidet

smigrende Vidnesbyrd og rettede et

skarpt Udfald mod, at Rigsdagen havde
valgt Socialdemokraten Scheidemann til

Vicepræsident. Venstre-Partierne svare-

de: „Skolemester! Guvernante!" Selv

de Nationalliberale, der var blevet enige

om at vælge Bassermann til Par-

tiets Præsident, istemmede dette Raab,

og hele Venstre udtrykte sin Harme
over, at Rigskansleren havde tilladt sig

at krænke Rigsdagens Frihed ved at

kritisere dens Vicepræsidentvalg. Til

Gengæld fik Rigskansleren officiel Støtte

af Kejseren. Da Scheidemann ikke vilde

melde sig til Rigsdagspræsidiets sædvan-
lige TiltræJelsesaudiens, nægtede Kejse-

ren at modtage Kaempf og Dove.
Det er muligt, det er endog ikke usand-

synligt, at disse Vanskeligheder snart

vil blive hævede. Det Præsidium, der

blev valgt den 9. og 14. Februar, skal

kun fungere i fire Uger. Der skal altsaa

snart foretages et nyt Præsidiumsvalg i

Rigsdagen, og Scheidemann sidder ikke

meget fast i Sadlen. Men selv om den
nyvalgte tyske Rigsdag faar et rent bor-

gerligt Præsidium, har den første Styrke-

prøve mellem Partierne i Forening med
Rigskanslerens mere principfaste end po-

litiske Optræden skabt en saare uklar

og vanskelig Situation i Milliardpaladset;

„de 110" vil sikert bidrage deres Del
til at forøge Forvirringen og Vanskelig-
hederne for Rigskansleren.

Socialdemokraterne har flere virknings-

fulde Agitationsmidler, først og fremmest

Valgreformen. De Radikale og de Libe-

rale har allerede i lang Tid ført en hid-

sig Agitation for at fremtvinge en Reform
af den preussiske Valgret. De Radikale
tordrer for Preussen Rigs-Valgretten, men
de er ingenlunde tilfredse med Ordningen
af Forholdene ved de tyske Valg, og de
retter stærke og begrundede Angreb mod
Valgkredsordningen.

Det maa nu anses for en Kendsger-
ning, at den ikke saa lidt forlorne libe-

ral-radikale Storblok ikke har vundet en
afgjørende Sejr over den sort-blaa Blok
ved Januarvalgene, og man maa for Ti-

den regne med denne Kendsgerning. Men
man maa med Hensyn til Fremtiden
ikke overse, at Valgenes Udfald ikke
giver en blot nogenlunde rigtig Forestil-

ling om Vælgerstemningerne, og at det

urigtige Resultat skyldes skrigende Mod-
sætninger mellem Valgkredsenes Størrel-

se. Teltow-Charlottenburg- Kredsen med
1,282,000 Indbyggere og 335,000 Væl-
gere er ved Valget ligestillet med Schaum-
burg-Lippe, der har 46,650 Indbyggere
og 10,30CJ Vælgere. Højre, Centrum og
Venstre er omtrent lige stærke i den ny-
valgte tyske Rigsdag; men der staar

7*/2 Millionen Venstrestemmer mod 4^2
Million Højrestemmer og Centrumstem-
mer — og Socialdemokraternes Kandida-
ter fik næsten lige saa mange Stemmer
(4,250,329 mod 3,258,734 Stemmer i

1907), som alle Højres og Centrums
Kandidater tilsammen. Det er Tal, som
man i Fremtidsberegninger ikke bør gaa
udenom, og de Konservatives Førere har
da ogsaa allerede for lang Tid siden ud-

talt de profetiske Ord : „Vi maa gennem
det røde Hav!" Bethmann Hollweg synes
endnu at mene, at man ogsaa kan komme
udenom dette Hav; hans Debut i den
nj^e Rigsdag tyder ikke paa, at han er

den rette Statsmand til at udføre den
Manøvre. Fyrst Biilow har med Anstand
kunnet modtage og takke for de ingen-

lunde helt begrundede Lykønskninger,
som tyske Fremskridtsmænd har sendt
ham til hans Valgslag ved Philippi!
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Af Professor ved den polytekniske Læreanstalt C. HANSEN.

UDEN nogensinde at have indtaget en

Førerstilling paa Skibsbyggeriets Om-

raade, har Danmark dog indtil for ca. 30

Aar siden staaet paa et meget højt Trin for

dette Fags Vedkommende. Ved den ret

pludselige Overgang fra Træ til Jærn og

senere Staal som Byggemateriale indtraadte

en relativ Tilbagegang, fordi Byggematerialet

nu i højere Grad end tidligere skulde hentes

fra andre Lande, hvilket medførte en naturlig

Fordyrelse ved Fragten og en unaturlig For-

dyrelse ved vore ufornuftige Toldlove, der

krævede dobbelt saa meget i Told for Raa-

materialet som for Indførelsen af færdige

Skibe, bygget i Udlandet.

Begyndelsen af det 20de Aarhundrede ind-

leder forhaabentlig en ny Æra i dansk Skibs-

bygnings Historie. Priserne paa Kul og Jærn

er i vor Tid ikke synderligt højere i Kø-

benhavn end f. Eks. i London , vor nu-

gældende Toldlov har endvidere i nogen

Grad raadet Bod paa Fortidens Fejltagelser,

og sidst, men ikke mindst, de danske Skibs-

værfter har, trods de seneste Aars uheldige

Kapital- og Konkurrenceforhold, arbejdet rast-

løst paa at dygtiggøre sig saaledes, at de

nu staar godt udrustet til at tage Kampen

op med Udlandet.

Vort største industrielle Etablissement,

Aktieselskabet „Burmeister og Wain", har i

de sidste Maaneder bekræftet ovennævnte

derved, at det paa et enkelt Punkt, Mo-

torens Udnyttelse som Skibsmaskine, ube-

tinget er forrest i det tekniske Kapløb.

Som bekendt, har Selskabet i mange Aar

fremstillet Dieselmotorer til Brug paa Land-

356



Motorskibet »Setandia«^

jorden, væsentligst til Elektricitetsværker;

men Springet herfra og til at bygge et stort

motordrevet Skib er meget vanskeligt og

dristigt. Et Bevis herfor er, at skønt mange

Verdensfabrikker arbejder energisk paa at

bygge Motorskibe, har i Øjeblikket det største

udenlandske Fartøj af denne Art kun en

Motorkraft paa 1000 H. K., hvorimod der i

„Burmeister og Wain "s sidste Nybygning

„Selandia" er installeret 2500 I. H. K.

Selv saa fremragende Ingeniører som

„Selandia"s Bygmestre (Direktør Knudsen,

Underdirektør Aamundsen, Overingeniør Jør-

gensen og Driftsbestyrer Jensen) kan selv-

følgelig ikke udføre en saadan Ny-Konstruk-

tion uden at have en Reder, der er villig

Fig. 2 viser et Gennemsnit af en enkelt-

cylindret Dieselmotor til Brug i Land. A er

Hovedcylindren, ovenfor Stemplet K foregaar

Forbrændingen. U og I er henholdsvis Ind-

sugningsventilen for atm. Luft og Udblæs-

ningsventilen for Forbrændingsproduktet ; disse

styres af en bagved liggende Styreaksel,

som ogsaa giver Bevægelse til Ventilen B,

hvorigennem Brændstoffet (Raaolie) presses

ind i Cylindren. Den nederste Del af Ven-

tilen B er vist i Fig. 3, hvor A er den af

ovennævnte Styreaksel bevægede Ventil-

spindel, som løftes lidt (fra 2—4 m m) i

det Øjeblik, Forbrændingen skal begynde, og

aabner Passage for den Olie, der befinder

sig ovenfor Forstøverringene F, og som af

til at tage sin Del af Risikoen. At dette en Pumpe (H i Fig. 2) er bragt op gennem

tekniske Storværk nu er ført til en heldig Hullet H i Fig. 3.

Afslutning, skyldes derfor i høj Grad Direk-

tionen for det østasiatiske Kompagni, som

efter nogle Forhaandsforhandlinger om et

mindre Skib resolut gik over til at bestille

to Søsterskibe paa ca. 7000 Tons Deplace-

ment, hvoraf „Selandia" er det første.

Før Beskrivelsen af Motoriet i „Selandia"

vil det være nødvendigt at give kort For-

klaring af det tekniske Princip i en Diesel-

motor, der, sammenlignet med en Damp-

maskine, har følgende Fordele : Høj thermisk

Virkningsgrad og altsaa ringe Vægt af

Brændselsforbruget, hvorved man enten kan

forøge Skibets Virkningsradius eller dets

Bæreevne; endvidere Vægt- og Pladsbespa-

I Hulrummet O findes Luft af indtil 60

Atmosfærers Tryk, som presser Olien gen-

nem en Mængde smaa Huller i Forstøver-

ringene F.

Til Slut passerer Brændstoffet Sprede-

pladen S, som har den Opgave at sprede

den nu fint fordelte Olie over saa stor ea

Del af Cylindren som muligt. For yder-

ligere at fremme denne Spredning er Motor-

stemplets Overside formet paa en særlig

Maade, se Fig. 2.

Den normale Arbejdsgang i en 4takts

Motor er følgende: Under det første Slag

indsuges Luft gennem Ventilen U ; i det andet

Slag sammenpresses Luften til 30—40 at..

relse, mindre Hjælpemaskineri og Betjenings- hvorved dens Opvarmning (500— 1000 *') kan

personel samt større Renlighed ; desuden intet antænde Blandingen af Luft og Brændstof, som

Brændselsforbrug, naar Motoren staar stille,

ringe Brændselsforbrug under Opfyringen og

hurtig Igangsætning. Manglerne har indtil

den allernyeste Tid været: Dyrt Brændsel,

manglende Evne til at gaa begge Veje

rundt, samt Besvær med at faa Motoren

til at variere Skibets Hastighed indenfor

større Grænser.

presses ind gennem Ventilen B ved Overgangen

til det tredie Slag, der altsaa bliver Energi-

overførelsesperioden for Mekanismen, medens

det fjerde Slag anvendes til Udblæsning af

Forbrændingsproduktet gennem Ventilen L

Motoren maa imidlertid have endnu en

Ventil {Starteventilen, der ikke er vist paa

Fig. 2) af Hensyn til Igangsætningen, som

sker ved Trykluft fra de to Beholdere paa

højre Side af Fig. 2. Har Motoren kun en
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Cylinder, kan man ved et Drev dreje Mo-

toren til dens Stempel netop har passeret

Topdødpunktet; nu aabnes Starteventilen,

Motoren gaar rundt ved Trykluft, Brændstof

indpumpes ved en Haandpumpe, hvorefter

Motoriet i Skibet bestaar af 2 Hoved-

motorer, hver paa 1250 I. H. K. og vir-

kende hver paa sin Aksel med tilhørende

Skrue, samt 2 Hjælpemotorer, hver paa 250

I. H. K.

den ovenfor angivne normale Arbejdsgang

begynder.

Motorskibet „Selandia" er bygget som et

orkandækket Tvillingskrueskib af Dimen-

sionerne: Længde i Vandlinien 370 Fod,

Bredde 53 Fod, Sidehøjde fra Kølen til det

øverste Dæk 30 Fod. Deplacementet er omkring

7000 ts, og under visse Lasteforhold for-

venter man en Hastighed af ca. 12 Knob i

Timen.

Som vist i Fig. 4 er hver Hovedmotor

en 8-cylindret Dieselmotor, der arbejder efter

4-takts Systemet. Omdrejningsantallet er c.

140 pr. Minut. Omskiftningen fra fuld Kraft

frem til fuld Kraft bak sker derved, at den Styre-

aksel, hvorfra de tidligere omtalte fire Ventiler

bevæges, kan forskydes langskibs (hvorom

senere). Denne Gangskiftning lader sig

gennemføre paa c. 20 Sekunder. Naar Mo-

toren er slaaet om til Bak, foregaar den ny

Igangsætning ved Drejning af et Haandtag,

som giver Luft af 20 Atmosfærers Tryk
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Adgang til Cylindrene gennem Starte-

ventilerne, der træder automatisk i Funk-

tion, naar Trykluften skal indlades. Efterat

Motoren ved Hjælp af Luften har opnaaet et

tilstrækkeligt Omdrejningstal, hvilket sker

paa et Øjeblik, drejes Haandtaget videre og

lukker af for Luften ; Starteventilerne lukker

sig, Motorcylindrene faar Olie og Motoriet

gaar videre som en almindelig Dieselmotor

samme Aksel, kan tage Strøm til Belysning

og Drift af de forskellige Smaamaskiner

saasom Spil, Pumper, Kølemaskine etc. Der

findes 2 Hjælpemotorer, for at den ene kan

være i Reserve.

Af Hjælpemaskineri findes desuden 2 Sæt

elektrisk drevne Smøreoliepumper, Køle-

pumper, Koldt- og Varmtvands Sanitær-

pumpe og Lastpumpe , 2 Stk. Motortrans-

med den Hastighed, man ønsker, betinget af formere, 1 Kølemaskine, 1 Donkeykedel i

den Stilling, man giver det Haandtag, som

regulerer Olietilførslen. Hele Omskiftningen

foregaar altsaa ved Hjælp af to Haandtag.

Da Maskinen har otte Cylindre, og Fyld-

ningen ved Startningen er over 0,6, vil man

altid kunne faa Motoren i Gang, lige meget

hvilken Stilling den indtager.

Paa hver Hovedmotor findes desuden en

Luftkompressor, der komprimerer Luft fra

20 Atm. Spænding op til 60 Atm. til Brug

ved Indblæsning af Brændselsolien. Disse

Luftpumper kan paa forskellig Maade er-

stattes i Tilfælde af Havari, bl. a. ved at en

af Maskinens Cylindre kan overtage Funk-

tionen; Gangen og Gangskiftningen er i

enhver Henseende upaaklagelig, selv om

Motoren gaar med 7 Cylindre.

Til Regulering af Motorens Gang i Søen

findes en Aspinalls Regulator, der virker

paa den Maade, at den, ved pludselig Stig-

ning af Omdrejningsantallet over det normale,

lukker af for Olietilførslen og først aabner

for Olien, naar Omdrejningsantallet er faldet

under et vist forud bestemt Tal.

Hjælpemotorerne er, som nævnt, hver paa

2 50 L H. K. med et Omdrejningstal paa

c. 230; de er hver forsynet med en Dynamo

og en Luftkompressor. Sidstnævnte er be-

regnet til at give Luft med et Tryk af 20

Atm., der anvendes til Gangskiftning af

Hovedmotorerne samt til Forsyning af Hoved-

motorernes Luftkompressorer med Luft for

Indblæsning.

Under Sejladsen i Søen er det Meningen,

at man fra Dynamoen, som sidder paa
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Lasten til Opvarmning og Dampslukning

samt til Drift af en dampdreven Kom-

pressor, der kan komprimere til 60 Atm.

Sirenen paa Masten drives ved komprimeret

Luft.

I Toppen af Maskinhuset findes 2 Settling

Tanks, hvortil Brændselsolien kan pumpes

op fra Bundtankene ved en luftdreven

Pumpe, der findes i Maskinrummet; hver

Tank har en saadan Størrelse, at den

rummer tilstrækkelig Olie til 12 Timers

normal Gang.

Dæksmaskinerne (Lade- og Ankerspil samt

Styremaskinen) er alle elektriske; de repræ-

senterer 600 H. K.

Skibets Midteropbygning, der er beregnet
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til Passagerer, er apteret efter Tegninger af

Arkitekt Brummer. Princippet i Apteringen

har været, at bibringe Passagererne Følelsen

af at være i en privat Bolig og ikke i et

Skib. Kahytterne er saaledes af en usæd-

vanlig Størrelse og hver forsynet med en

mekanisk Sofa, der kan redes som Seng,

stort Klædeskab og Vaskebord, Skrivebord

og Stole. Badeværelse og W. C. er pla-

ceret saaledes, at man har direkte Adgang

til et for hver 2 Kahytter fælles Toiletrum.

Der er i Opbygningen Dobbeltkamre og

Enkeltkamre; desuden findes der her Spise-

og Damesalon, alt holdt i Hvidt. Salonerne

gaar gennem Dækket og faar derved en

anseelig Højde og et behageligt Sidelys.

Rummet mellem Spisesalonen og Trappe-

gangen er formet som en Hall og ad

en Trappe er der herfra Adgang til Rum-

mene ovenover, hvor der findes en hyggelig

Rygesalon og nogle specielt elegant ud-

styrede Rum, der danner baade Soverum og

„sitting room". Foranfor disse Rum findes

Kaptejnens Kahyt og Kortrum, samt desuden

en ekstra Rygesalon, som udelukkende er

forbeholdt Skibets Officerer, et vist ret ene-

staaende Tilfælde.

I det hele taget er der gjort meget for

at skaffe Skibet saa smukke Rum som muligt

uden dog at anvende unødig Pragt.

Som tidligere omtalt, er Gangskiftningen

fra frem til bak en af Hovedvanskelighederne

ved Motorens Anvendelse som Skibsinaskine.

Denne Vanskelighed er af „Burmeister &
Wain" s Ingeniører overvundet paa den neden-

for beskrevne Maade.

Det fremgaar af det foregaaende, at hver

Dieselmotorcylinder forsynes med tre Ven-

tiler, der for hver Arbejdsperiode paa fire

Slag skal aabne i følgende Orden: Indsug-

nings-, Brændstof- og Udblæsningsventil, samt

at den fjerde Ventil , Starteventilen . ikke

skal benyttes under Motorens normale Gang,

men kun anvendes ved Igangsætningen.

I Fig. 5 ser man Bevægelsesmekanismen

for hver af disse Ventiler, der alle aabner

mod Cylindrens Indre. Paa Cylindertoppen

er der en fast Stang a, hvorom en toarmet

Vægtstang b kan dreje; b's venstre Ende

aabner Ventilen nedad , naar den lodrette

Stang c løftes opad, hvilket sker derved, at

Rullen d i c's Underende vandrer paa en

ekscentrisk, c. 30 mm tyk. Styreskive e,

fastkilet paa den tidligere omtalte vandrette

Styreaksel f. Man indser nu, at vedkom-

mende Ventil er helt aaben, hver Gang det

Punkt af Styreskiven, som er længst fjernet

fra Styreakslens Midte, befinder sig i sin

Topstilling; men dette sker kun for hvert fjerde

Stempelslag, fordi man ved en Tandhjuls-

udveksling har sikret sig, at Styreakslen kun

har halvt saa mange Omdrejninger som

Motorens Hovedaksel.

Man indser herved Muligheden af at faa

de tre Ventiler til at aabne rettidigt og i en

bestemt Rækkefølge, naar Styreskiverne er

fastkilet til Styreakslen paa rette Maade.

For at faa Ventilerne til at aabne paa

samme Maade under Motorens Bakgang, maa

Styreakslen forsj'nes med tilsvarende Bak-

Styreskiver, anbragt hver enkelt umiddelbart

agtenfor Frem-Skiverne og forsat en passende

Vinkel for disse i tværskibs Retnmg.

Ifølge dette kan Motorens Ventilsystem fra

Fremadgang bringes i Bakstilling derved, at

Olietilførslen standses. Motoren gaar da i

Staa, hvorefter Styreakslen forskydes lang-

skibs; men Stængerne c med tilhørende

Ruller maa da først borttages fra Styre-

akslen ; dette udføres af en hlle Trykluft-

maskine, som drejer Forlagsakslen g omtr.

180". Paa denne Aksel er der fastkilet en

enkelt stor Skive h med en Fordybning i

Kanten, hvori en fast Klods paa Styreakslen

griber ind. Fordybningens Sider er dels

plane, dels stigende 50 m m efter en jævn

Kurve; de første 90*^ Drejning af Forlags-
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akslen medfører altsaa, at Stængernes Under-

ender drejes ud fra Styreakslen, de næste

90 ** Drejning trækker Styreakslen 50 mm
(Styreskivernes Tykkelse plus Mellemrum-

met mellem Skiverne) i langskibs Retning.

Motoren er nu parat til Bakgang.

Starteventilerne er konstrueret saaledes, at

deres Stænger med tilhørende Ruller under

Motorens normale Gang holdes løftet fri af

de tilsvarende Styreskiver ved Hjælp af

Fjederspændinger i Ventilhuset. Naar Igang-

sætningen for Bakgang skal begynde, aabner

man ved et Haandtag for Trykluften; denne

træder først ind i Ventilhuset og ophæver

Fjedrenes Virkning, hvorved Rullerne trykkes

ned paa Styreskiverne; samtidig aabner Luften

i hvert Fald een Ventil og gaar ind i dens

Cylinder, hvorved Motoren gaar i Gang, men

i Bakretningen, hvilket let lader sig arrangere,

naar Motoren, som her, har otte Cylindre og

lige saa mange Starteventil-Styreskiver for

hver Omdrejningsretning. Xaar Gangen er

kommet op paa et tilstrækkeligt stort Om-

drejningstal, lukker man af for Lufttilgangen,

Starteventilerne lukker sig, der aabnes for

Olietilførslen og Motoren fortsætter sin Gang

som tidligere.

I Fig. 4 ser man de fire Ventilstænger

for hver Cylinder, trædende paa Styre-

skiverne paa den underste af de to lang-

skibs Aksler. Forlagsakslen sidder lidt højere

oppe og midt paa denne findes den store

Skive, ved hvis Drejning Styreakslen for-

skydes langskibs.

Fis
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POLITISKE BRYDNINGSTIDER.
Af Holger R. Angelo.

I
intet andet Forhold er det saa nødvendigt

som i Politik at kunne se ud over Øje-

blikket — paa intet andet Omraade bestem-

mes Handlingen idag saa afgjort af Hensynet

til imorgen. Mangler en Politiker Føling

med det tilkommende nytter alle andre for-

træffelige Egenskaber intet — han vil uvæ-

gerligt tabe sit Spil.

Dette har Gyldighed til alle Tider, men

ganske særligt, naar man staar foran politi-

ske Vendepunkter, og i højere Grad, jo vig-

tigere Vendepunktet er. Uvilkaarligt maa

da under de nuværende politiske Forhold

her i Landet Spørgsmaalet om Fremsynet

melde sig for den, der med Alvor og Om-

tanke har taget Varsel af Tidens Tegn.

Ingen politisk Forstaaende kan være i

Tvivl om, at en gennemgribende Forfatnings-

reform stunder til. De Aar, der ligger nær-

mest foran os, vil blive af vidtrækkende Be-

tydning for alle politiske Partier, men øjen-

synligt fremfor alt for de Konservative
Paa disse Aars Arbejde og dettes Udfald vi

de konservative Interessers Skæbne for en

lang Fremtid komme til at bero. Uomgænge-

lig nødvendigt er det derfor, at man navnhg

fra denne Side klart erkender, at Brydnings-

tiden er inde, og bereder Jordbunden for

det, der skal komme.

For mange Konservative af den gamle

Skole, for de fleste af dem, som har kæmpet

Firsernes Kampe med, vil det næppe blive

helt let at hnde sig til Rette i de Tider, der

venter. Det er vel allerede vanskeligt nu —
og forstaaeligt nok! Den lange Forfatnings-

kamp, som var det centrale i den ældre kon-

servative Generations politiske Arbejde, maa

naturligvis have sat saa dybe Spor i denne

Generation, at det kun med Overvindelse vil

være muligt for den helt at glemme og til-

give. Adskillige ældre Politikere vil maaske

med Bitterhed se Ungdommen fjerne sig fra

deres Standpunkter og glide over i nye Syns-

maader — vil føle sig nedslaaede ved, at

gamle Skanser forlades og spørge, til hvad

Nytte de da forsvarede dem gennem en Men-

neskealder.

Dette er altsammen begribeligt. Men de

Ældre maa ikke for Bitterheden glemme,

d e 1 s at det ligger i selve Konservatismens

Væsen som den hovedsageligt forsvarende

og tilbageholdende Kraft, fra Tid til anden

at maatte opgive saa denne saa hin Skanse,

dels at den Strid, de stred, har haft sin

store politiske Mission i Folket. Den slog

mange dybe Saar, det er sandt, men hvor

der handles der spildes, og uden denne Kamp

vilde vort Folk næppe have faaet den po-

litiske Udvikling, hvortil det nu er naaet.

De Konservative kan beklage, at Kampen

decimerede deres Tropper, men ogsaa det

var en simpel Følge af Forholdene, saaledes

maatte det gaa under de ulige Vilkaar —
og gennem Kampen skabtes en dybere og

stærkere politisk Vækst i Befolkningen end

fredelige Tilstande rimeligvis vilde have mu-

liggjort.

Maaske er denne Vækst endnu ikke tyde-

lig erkendt af alle. Talrige Konservative j vil

mene og kalde det sidste Tiaars Begivenheder

til Vidne paa, at der er saare langt igen til

vort Folks politiske Modenhed. Alligevel

betød sikkert den menneskealderlange For-

fatningskamp meget for Befolkningens po-

litiske Liv, og selv om adskillige Steder

Umodenheden endnu skinner tydeligt frem,

er der i disse Aar lagt en poHtisk Grund

herhjemme, som savnedes tidligere. Derigen-

nem har Perioden efter den sidste Forfat-

ningsændring haft sin store Betydning.
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Den reviderede Grundlov af 1866 kom
til Verden i kritiske Aar og under svære

Fødselsveer. En Tid lang var Udsigterne til

en Løsning af Forfatningsspørgsmaalet meget

mørke paa Grund af vSplittelsen imellem

Godsejergruppen og Ministeriet Bliihme. Først

da Godsejernes Fører, Grev Frijs, fik /. A.

Hansen og med ham en Del af Bondeven-

nerne til at slutte sig til Tanken om et For-

bund imellem „de store og de smaa Bønder",

lykkedes det at skabe Betingelser for en

Grundlovsrevisions Gennemførelse. Da Frijs

dannede det nye Ministerium efter Bluhmes

Fald, var der truffet Aftale mellem ham og

J. A. Hansen om den nye Sammensætning

af Landsthinget, og paa Grundlag deraf gen-

nemførtes Forfatningsrevisionen i den Skik-

kelse, vi kender.

Grev Frijs's Bestræbelser vare —• ifølge

hans egne Ord -— gennem mange Aar gaaet

i Retning af en Samarbejden og Forsoning

af Landbostandens forskellige Elementer, og

det var i nøje Overensstemmelse hermed, at

Grundlovsændringen blev formet. Grev Frijs

var ikke blind for den ensidige Retning,

navnlig i finansiel Henseende, som kunde

blive Følgen af den tilstræbte Landbopolitik,

men efter hans Opfattelse var denne Politik

den eneste mulige for Statens Velfærd paa

det givne Tidspunkt.

Som Forholdene laa, var den Form, Grund-

lovsrevisionen af 1866 fik, vel ogsaa rimelig

og naturlig. Men Stillingen har forandret

sig ganske i de forløbne Aartier, og nu,

snart et halvt Aarhundrede efter, ere Forud-

sætningerne fra hine Dage ikke længere til-

stede. Overfor de Krav, der nu stilles fra

demokratisk Side om Forfatningens Ændring,

lader de konservative Betragtninger fra 1866

sig ikke med samme Vægt gøre gældende.

Vilkaarene er væsensforskellige, politisk og

social Tænkemaade er anderledes, og det Re-

sultat, hvortil de kommende Forhandlinger

maa føre, vil derfor naturnødvendigt blive

et andet.

Det er rimeligt, at mange Konservative

m.ed Bekymring tænker paa en Opgivelse af

den privilegerede Valgret paa Penge og Hart-

korn, fordi de har vænnet sig til at betragte

den som den fundamentale konservative Bal-

last i Forfatningen. Denne Bek3'mring er

saa meget mere forstaaelig, som det vil være

overmaade vanskeligt at anvise nogen anden

farbar Vej, ad hvilken der kan skabes en

lignende Sikkerhed for denne Side af Kon-

servatismens Interesser. Men det bør overfor

disse Betænkeligheder stilles klart, at i Løbet

af en kortere eller længere Aarrække vil af

naturlige Grunde heller ikke den nuværende

privilegerede Valgret yde nogen effektiv kon-

servativ Garanti, saaledes at den alene af

denne simple Grund ikke lader sig opret-

holde.

Efter de sidst foretagne Suppleringsvalg

til Landsthinget er Stillingen den, at Højre

raader over 30 Medlemmer foruden Løs-

gængeren Provst Petersen fra Færøerne, der

i Almindelighed slutter sig til Højre. De

Frikonservative har 6 Mandater. I heldigste

Tilfælde kan saaledes de konservative Inter-

esser i Landsthinget i Øjeblikket mønstre

37 Stemmer. Heroverfor staar 20 Regerings-

tilhængere, 4 Radikale, 4 Socialdemokrater

og \'enstre-Løsgængeren Madsen-Mxgdal. I

en Kamp imod den penge- og hartkorns-

privilegerede Valgret vil disse 29 Medlemmer

uden al Tvivl staa samlede.

For Tiden har altsaa de Konservative i

Landsthinget 8 Medlemmer flere end Demo-

kraterne. Men 6 af disse 8 er kongevalgte,

som utvivlsomt ved deres Død vil blive er-

stattede med Venstremænd. Naar man nu

betænker, at af disse 6 kongevalgte er een

87 Aar gammel, to ca. 79 Aar, een 7 7, een

74 og een 69, vil det næppe synes urimeligt

at regne med den Fremtids-Situation, at der

paa disse Pladser sidder Venstremænd. Men

indtræder den, vil de Konservatives Flertal

i Landsthinget være forandret til et Mindre-

tal, idet Venstre, Radikale og Socialdemo-
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krater tilsammen saa vil raade over 35 Med-

lemmer og de Konservative over 3 1 — for-

udsat at de nuværende folkevalgte Mandater

holdes.

Forholdet er da dette, at alle Bekymringer

til Trods vil de Konservative en skønne Dag

i en let overskuelig Fremtid være nødte til

at opgive den penge- og hartkornsprivilegerede

Valgret, uden at kunne faa afgørende Ind-

flydelse paa Erstatningen. Og det Spørgs-

maal melder sig derfor som den logiske

Konsekvens: Er det saa forstandigt at afvise

denne Sag nu, hvor den konservative Ind-

flydelse er sikker? Fornuftigvis kan der her-

paa kun gives det Svar, at de Konservative

bør benytte de forholdsvis gunstige Vil-

kaar, de nu har, til Deltagelse i en Om-

ændring af Forfatningen.

Hvorledes denne vil komme til at forme

sig, maa Fremtiden afgøre. Kun er det

klart, at naar man vil skride til en gennem-

gribende Forfatningsforandring, maa det blive

en samlet Reform af Forfatningen

som Helhed. Fra Venstres Side ønsker

man som bekendt ikke dette. Regeringen

har forelagt Forslag om Ændringer angaa-

ende Folkethinget, men foreløbig har den

ikke gjort Tilløb til en Reform af Lands-

thinget. Venstres Fører har ogsaa udtryk-

kelig udtalt sig for at tage Forfatnings-

revisionen i to Afsnit. Imod dette taler

imidlertid enhver objektiv Betragtning. Det

kan ikke begrundes ud fra noget forfat-

ningsmæssigt Hensyn, det er tværtimod

i direkte Modstrid med de Forfatnings-Inter-

esser, som det alene bør være Opgaven at

varetage i denne Sag, og det er derfor a

priori forkasteligt.

Her tænkes naturligvis kun paa saadanne

Reformer, som forrykker det bestaaende

Forfatningsgrundlag, ikke paa en Ændring

som Forholdstalsvalgmaadens Indførelse, der

fortræffeligt vilde kunne gennemføres som en

afgrænset Reform, idet den kun har til Opgave

at bringe den bestaaende Forfatning i fuld

Overensstemmelse med dens givne Hensigt.

Det, Demokraterne ønsker, er imidlertid at

afbalancere vor Forfatning i en ny

Tids Aand, og en Balance opnaas kun

ved samtidig Afvejning af de Vægtskaale,

hvorom der er Tale. Skal der skaffes Ba-

lance i vor fremtidige Forfatning, maa dens

to Faktorer, Landsthinget og Folkethinget,

afvejes paa samme Tid, saa det bliver muligt

paa ligelig Maade at fordele Vægtenhederne.

Det er forfatningsmæssigt set urimeligt at

tage det ene Thing alene op til Revision,

naar man dog paa Forhaand er klar over,

at begge Thingene maa ændres.

Efter Udtalelser, der fornylig er fremsat fra

ledende Side indenfor Regeringspartiet, er der

da ogsaa nogen Grund til at tro, at Re-

geringen, hvis den heller ikke i Aar ser sit

Forslag om den isolerede Folkethingsreform

fremmet, til næste Aar vil forelægge Forslag

om en samlet Forfatningsrevision, altsaa og-

saa omfattende Landsthinget. Der vil da

være tilvejebragt det eneste fornuftige Ud-

gangspunkt for en Forhandling om vor For-

fatnings fremtidige Skikkelse.

Hvorledes saa denne Forhandling vil komme

til at forme sig, skal her ikke spaaes om.

Sikkert er det kun, at man fra konservativ

Side som en conditio sine qua non vil opstille

Kravet om Forholdstalsvalgmaadens Indførelse

til Folkethinget. Det bør i første Række

være en Opgave ved en Forfatningsrevision

nu at afskaffe den forældede og uretfærdige

Valgmaade, hvorunder vi hidtil har levet, og

indføre et Princip, som giver den videst mu-

lige Sikkerhed for en Folkerepræsentation,

der er i nøje Overensstemmelse med selve

Befolkningen.

Ved at se paa Resultaterne fra de sidste

almindelige Folkethingsvalg, maa enhver gan

ske uvilkaarligt bringes til at erkende Nød-

vendigheden af en anden Valgmaade til Folke-

thinget, hvis Grundlovens Hensigt med dette

Thing skal opfyldes. Forholdet stillede sig

efter Valget den 20. Maj 1910 saaledes:

365



Politiske Brydningstider



Politiske Brydn ingstider

for Eksempel en Aldersgrænse og at Vælgerne

udgik af de kommunale Raad". Bladet slut-

tede med at hævde, at „et tr sikkert: Ven-

stre gaar ikke med til at bibeholde person-

lige Privilegier af nogen Art".

Ved disse Udtalelser er der givet et Finger-

peg om Venstres Stilling, som aabenbart ikke

er grebet ud af Luften. Man tænker sig

altsaa fra den Side en Tilbagevenden til Al-

dersgrænsen i Grundloven af 1849 kombi-

neret med en Etablering af de kommunale

Raad som Vælgerinstitutioner. Men iøvrigt

synes Bladets Slutningsbemærkning at tyde

paa, at Venstre i Virkeligheden kun som

uafviselig Betingelse opstiller Kravet

om Afskaffelse af alle personlige Privilegier,

og i saa Fald kan Vanskelighederne ved en

Løsning næppe være uoverstigelige.

Dog maa man naturligvis være forberedt

paa lange og alvorlige Forhandlinger.

Det vigtigste er imidlertid, at Spørgsmaalet

tages op med redelig Villie fra alle Sider og

at den Løsning, Sagen faar, — den komme

tidligt eller sent — bliver et betryggende

Forfatnings-Fundament for den længst mulige

Fremtid.

Naar vor Grundlov nu atter ændres, skulde

den helst faa en saadan Skikkelse, at der ikke

straks efter paany rejses storpolitisk Konflikt

paa den. Meningen med en Grundlov skulde

dog være, at den dannede det blivende og

bærende Element i Statsordningen. Men

det bliver vanskeligere og vanskeligere for hver

Gang den ændres. Sker dette ofte, vil Tilliden

til Grundloven og Respekten for den svækkes,

og Følgen vil blive Utryghed og Usikkerhed

i Statsstyreisen. Derfor har det sin store

Betydning, at en Grundlov ikke er saa de-

tailleret i sin Udformning, at Tiden hyppigt

vil medføre nødvendige Forandringer i den.

Helt at undgaa saadanne er næppe gørligt i

gamle Stater, der skridtvis omdanner deres

Forfatning efter Udviklingen. Men det bør

stedse tilstræbes at gøre en Grundlov saa

vidtspændende i Tid som muligt, og det op-

naas bedst ved de bredest mulige Linier.

Udfra disse Betragtninger bør de politiske

Partier herhjemme forberede sig til den kom-

mende Forfatningsrevision. Intet af Partierne

har Ret til at skyde denne Sag fra sig. De

politiske Brydningstider, vi staar overfor, maa

linde alle politisk Interesserede aarvaagne og

rede til Handling. Naturligvis i første Række
før de Samfundsinteresser, hver enkelt føler

sig nærmest knyttet til og hvert Parti sær-

ligt repræsenterer, men i sidste Instans dog

for det Samfund som Helhed, hvis

Trivsel er det eneste fornuftige Maal for al

dansk Politik.
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CHARLES DICKENS: TO FORTÆLLINGER
Oversat af P. A. ROSENBERG

De to efterfølgende Skizzer af Charles Dickens findes

blandt mangfoldige andre i „Household Words'", den
første 1853, den anden 1861. De har, saavidt vides,

aldrig fer været oversat paa Dansk.

I. SKOLEDRENGENS FORTÆLLING

DA jeg er forholdsvis ung — jeg Natten og bliver bollede med Hovedpuder,

bliver stadigvæk ældre, men endnu er naar de skriger op og vækker de andre

jeg forholdsvis ung , kan jeg ikke for- Drenge. Kan noget Menneske undre sig

tælle videre mærkelige Hændelser fra mit eget over det ?

Liv. Jeg antager ikke, det kan interessere

Folk synderlig at erfare, hvad for en Bøddel

Rektor er, eller hvor nederdrægtig ondskabs-

fuld hans Madam er, eller hvordan de sny-

der, især med Haarklipning og Mixtur. En

af Eleverne fik paa sin Halvaarsregning tolv

Shilling og sex Pence for to Piller — —

Gamle Ostemand gik en Aften i Søvne.

Han tog en høj Hat ovenpaa sin Nathue og

en Medestang og et Boldtræ i Haanden, og

paa den Maade gik han ned i Dagligstuen,

hvor de selvfølgelig antog ham for et Spø-

gelse. Vilde han maaske have gjort saadan

noget, hvis hans Mad havde været til at

sex Shilling og tre Pence Stykket, det var fordøje ? Men de bliver vel nok kede af det,

en god Forretning, ha! — — og saa tog naar vi nu allesatmtien begynder at gaa i

han ikke engang Pillerne; han stak dem op i Søvne om Natten!

Ærmet paa sin Jakke. Dengang var gamle Ostemand endnu ikke

Med Hensyn til Oxestegen, saa er det Hjælpelærer i Latin; dengang var han selv

ligefrem skandaløst. Det er slet ikke Oxe- Kostgænger. Han blev bragt til Skolen, da

steg. Oxesteg er ikke bare Sener. Man
kan tygge Oxesteg. Og saa hører der for-

resten ogsaa Sauce til Oxesteg; men paa vo-

res er der aldrig saa meget som et Stænk.

En af Kammeraterne kom syg hjem i Ferien,

og han hørte Huslægen sige, at han kunde

ikke begribe, hvad der var i Vejen, hvis det

da ikke kom af Øllet. Naturligvis kom det

af Øllet! Og det var skam ikke saa un-

derligt !

han var lille, i en Postvogn af en Kone, som

hele Tiden ruskede ham og snusede — det

var det eneste, han kunde huske fra Begyn-

delsen. Han kom aldrig hjem i Ferien.

Hans Regninger blev sendt til en Bank, og

den betalte dem. Han fik et brunt Sæt

Jakketøj om Aaret og gik med Trækstøvler

paa, til han var tolv Aar. Og Støvlerne var

oven i Købet akid for store.

I Sommerferien kom engang imellem nogle

Naa, Oxesteg og gamle Ostemand er to af de Drenge, som havde deres Hjem i Nær-

forskellige Ting. Og 01 er en tredie Ting. heden af Skolen, tilbage og kravlede op i

Det var gamle Ostemand, jeg vilde fortælle Træerne udenfor Legepladsen for at se paa

lidt om, og ikke om, hvordan vi Kostgæn- gamle Ostemand, naar han sad og læste

gere faar vores Maver spolerede for Profitens derinde ganske alene. Han var altid saa

Skyld. Der er nu r. Ex. Æblepien, den er mild som Aftentheen, — og de}i kradser

ikke Spor af sprød — — — jeg mener min Sandten ikke! — saa, naar de fløjtede

Skorpen — — næ, den er tung som Bly. ad ham, saa nikkede han bare til dem, og

Saa faar Drengene selvfølgelig Mareridt om naar de raabte: „Halløj, gamle Ostemand I
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hvad har Du faaet til Middag?" saa svarede

han: „Kogt Faarekød", og naar de sagde:

„Er det ikke ensomt for Dig, gamle Oste-

mand?" saa sagde han: „Jo, sommetider kan

det jo nok være lidt trist", og saa sagde

de: „Ja, ja, farvel, gamle Ostemand I" og

krøb ned igen. Det var naturligvis drøjt for

gamle Ostemand ikke at faa andet end kogt

Faarekød en hel Ferie igennem ; men saadan

£r de netop. Naar de ikke gav ham kogt

Faarekød, gav de ham Risbudding og sagde,

det var en Delikatesse. Saa sparede de

Slagteren den Dag.

Paa den Maade voksede gamle Ostemand

op. Han havde ogsaa andre Ubehageligheder

af Ferien ; for naar Kammeraterne kom til-

tilbage til Skolen, morderlig gnavne over, at

Ferien var forbi, saa var /tan altid saa glad

over, at de kom, og saa blev de endnu mere

at rige og dunkede hans Hoved mod Væggen,

saa hans Næse sprang op og bløde. Men

forresten kunde de alle godt lide ham. En-

gang samlede de ind til ham lige førend en

Ferie, og saa forærede de ham to hvide Mus,

en Kanin, en Due og en nydelig Tævehvalp,

for at han kunde have dem at more sig med

i Ferien. Gamle Ostemand græd af Glæde,

— og mere endnu bagefter, da alle Dyrene

aad hinanden indbyrdes.

Gamle Ostemand hed egenlig Ostermann.

Naturligvis fik han alle mulige Ostenavne:

Chestermand og Stiltonmand og Eidammer-

mand og Hollændermand og Roquefortmand

og mer af samme Slags. Men det brød han

sig aldrig om. Jeg har ikke sagt, han var

gammel af Alder, for det var han nemlig

ikke, men lige fra allerførst hed han nu en-

gang „Gamle Ostemand".

Saa blev gamle Ostemand tilsidst Hjælpe-

lærer i Latin. En Morgen, da Skolen be-

gyndte paa et nyt Halvaar, blev han ført

ind i Klassen og præsenteret som „Hr. Oster-

mann". Alle Kammeraterne blev enige om,

at gamle Ostemand var en Spion, en Deser-

tør, der var løbet over i Fjendens Lejr og

havde solgt sig selv for Guld. Det var ingen

Undskyldning, at han kun havde faaet meget

/id/ Guld for sig selv — to Pund og ti

Shilling hvert Fjerdingaar og fri Vask, fik

de senere at vide. — Drengene nedsatte et

Parlament til Undersøgelse af Sagen, og der

blev det vedtaget, at gamle Ostemand havde

bortsjakret sin Ære og „præget Mønt af vore

Hjerter og Drachmer af vort Blod". Denne

Vending' tillod Parlamentet sig at laane fra

Brutus' og Cassius' Disput i „Julius Cæsar".

Efter at det saaledes var afgjort, at gamle

Ostemand var en ynkelig Forræder, som havde

tillusket sig Disciplenes Fortrolighed udeluk-

kende for at komme i Kridthuset hos Rektor

ved at røbe alt, hvad han vidste, blev alle

raske Drenge opfordret til at mælde sig ind

i en Forening til hans Bekæmpelse og fuld-

stændige Udryddelse. Foreningens Præsident

var Duxen Bob Tarter. Hans Fader opholdt

sig i Vestindien, og han tilstod — uden at

være tvunget til det — at hans Fader var

god for flere Millioner. Bob havde megen

Indflydelse blandt Drengene; han havde lavet

en Smædesang, der begyndte som følger:

„Hvem lod, som han altid var mild og god,

Saa spag, at knap man hans Ord forstod,

Og var dog en Giftsnog med kløftet Brod?
— Gamle Ostemand!"

Og saadan videre mer end en Snes Vers, som

de plejede at gaa og synge om Morgenen

lige ved den nye Lærers Katheder. Bob

dresserede ogsaa en af de smaa Drenge, en

lille rødkindet Gavtyv, som var ligeglad, hvad

han gjorde, til at gaa op med sin latinske

Grammatik og sige den frem saaledes: »N'o-

viina/ivus pronot?unum — Gamle Ostemand

raro exprimi/ur — blev aldrig mistænkt —
nisi dis/inc/ionis — for at være en Forræ-

der — au/ emphasis gra/ia — indtil han

røbede sig. U/ — f. Ex. — Vos damnas/is

— da han solgte Drengene — Quasi —
som — dicat — han vilde sige —• Præ/erea

nemo — jeg er en Judas".

Alt det gjorde et betydeligt Indtryk paa
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gamle Ostemand. Han havde aldrig haft

meget Haar, men det, han havde, blev tyn-

dere og tyndere for hver Dag, der gik. Han

blev ogsaa mere bleg og mager, og somme-

tider blev han sét siddende om Aftenen ved

sin Pult med Hænderne for Øjnene uden at

lægge Mærke til det osende Lys, aabenbart

fordi han græd. Men intet Medlem af For-

eningen kunde føle Medlidenhed med ham,

selv om han var tilbøjelig til at gøre det,

thi Præsidenten sagde, det var bare gamle

Ostemands onde Samvittighed.

Saadan levede gamle Ostemand et mildest

talt elendigt Liv. Rektor sjoflede ham na-

turligvis og Madammen med, — de sjofler

nemlig ul/i'd Hjælpelærerne — men værst blev

han dog behandlet af Drengene, og det var

uafbrudt. Han sladrede aldrig om det, saa-

vidt Foreningen kunde mærke, men det reg-

nede man ham ikke til Gode, fordi Præsi-

denten sagde, det var bare gamle Ostemands

sædvanlige Fejghed.

Han havde kun én Ven i hele Verden,

og det var en, som ikke havde mere at sige

end han selv; det var nemlig Jane. Jane

var en Slags Stupige og havde Opsynet med

Drengenes Klæder og Kuflerter. Hun var

først kommet i Huset for at lære Husvæsen

— fra Vaisenhuset, sagde nogen, men det

véd jeg nu ikke — og saa var hun blevet

der bagefter som Pige. Hun havde nogle

Pund i Sparekassen, og hun var forresten en

rigtig nydelig Pige. Køn var hun egenlig

ikke, men hun havde et lyst og aabent og

frejdigt Ansigt, og alle Kostgængerne svær-

mede for hende. Hun var ualmindelig fix

og munter og ogsaa venlig og rar. Naar der

var noget i Vejen med en af Drengene

hjemmefra, saa kom han altid til Jane og

viste hende Brevene.

Jane var gamle Ostemands Ven. Jo mere

Foreningen udryddede ham, des stærkere

holdt hun paa ham. Hun plejede at nikke

til ham fra Vinduet i Pigekamret, og dette

satte ham mange Gange i helt godt Humør,

Hun gik ogsaa tit, naar hun havde været i

Køkkenhaven eller Frugthaven {den blev holdt

forsvarlig lukket, kan I tro !) en Omvej over

Legepladsen bare for at sende ham et op-

muntrende Blik, der sagde saa meget som:

„Op med Hovedet!" Hans elendige Hummer
af et Værelse v^ar altid pænt og ordentligt.

Drengene vidste nok, hvem der tog sig af

det, mens han sad ved Kathederet i Skole-

stuen. Og naar de saa en dampende hed

Budding paa hans Plads ved Middagsbordet,

vidste de, hvem der havde sat den der, —
og harmedes.

Under disse Omstændigheder vedtog For-

eningen efter en hel Del Møder og Diskus-

sion, at Jane skulde opfordres til at udrydde

gamle Ostemand, og at hvis hun nægtede at

gøre det, skulde hun selv udryddes. Et Ud-

valg med Præsidenten som Formand fik det

Hverv at henvende sig til Jane og meddele

hende den Bestemmelse, som Foreningen havde

set sig i den sørgelige Nødvendighed at

maatte fatte. Hun var meget agtet for sine

gode Egenskaber; der gik Rygter om, at

hun engang havde sagt Rektor ordenlig Be-

sked i hans eget Studerekammer og reddet

en Kammerat fra streng Straf, og det bare

af sit eget gode Hjerte. Saa Udvalget var

ikke rigtig glad ved det hele. Xaa, men det

gik altsaa i Gang med Tingene, og Præsi-

denten sagde Jane, hvordan det var. Hun

blev gloende rød i Hovedet og brast i Graad

og sagde Præsidenten og de andre, at de

var nogle rigtig imfame unge Æsler — saa-

dan plejede hun ellers ikke at udtrykke sig

!

— og smed dem alle sammen paa Døren.

Som Følge heraf indførtes det i Foreningens

Protokol — (den blev skrevet i Ciffersprog

af Frygt for Opdagelse) — at alt Samkvem

med Jane skulde ophøre, og Præsidenten gav

Medlemmerne fornyede Paalæg med Hensyn

til gamle Ostemands Udryddelse.

Men Jane var ligesaa trofast mod gamle

Ostemand, som gamle Ostemand var troløs

mod Drengene — det mente de i alt Fald,
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han var — og hun blev ved at være

hans eneste Ven. Foreningen var meget for-

tvivlet over det, for hvad kan vandt hos

Jane, det mistede de, og derfor blev de mere

og mere lynende gale i Hovedet paa han

og behandlede ham værre og værre. Saa til

sidst en Morgen stod hans Pult tom. Drengene

kiggede ind i hans Værelse, — det var øde og

forladt; en af dem hviskede, at gamle Oste-

mand ikke havde kunnet holde det ud læn-

ger og var staaet op tidlig om Morgenen og

var gaaet ud og druknet sig. De saa paa

hinanden og blev helt blege i Ansigterne.

De andre Læreres hemmelighedsfulde Blikke

efter Frokosten og den uimodsigelige Kends-

gerning, at man ikke ventede paa gamle Oste-

mand, bestyrkede Foreningen i dens Opfat-

telse. Der var nogle, som begyndte at snakke

om, hvorvidt Præsidenten havde Udsigt til

at blive hængt eller kun deporteret paa Livs-

tid, og Præsidentens Ansigt tydede paa en

Ikke ringe Ængstelighed angaaende dette Rets-

spørgsmaal. Imidlertid hævdede han, at en-

hver engelsk Jury maatte anerkende formil-

dende Omstændigheder; i sin Forsvarstale

vilde han opfordre dem til at lægge Hæn-

derne paa Hjertet og erklære, om de som

gode Britter satte Pris paa Spioner, og hvad

de selv vilde have gjort i hans Sted. Nogle

af Foreningen raadede ham til at stikke af

og opsøge en Skov, hvor han kunde bytte

Klæder med en Brændehugger og smøre sig

ind i Ansigtet med Brombærsaft; men Fler-

tallet hældede til den Anskuelse, at, naar han

holdt Stillingen, vilde hans Fader, som jo

levede i Vestindien og var god for flere

Millioner, nok købe ham fri.

Alle Eleverne kunde mærke Hjerterne hamre

under deres Ribben, da Rektor kom ind i

Klassen og stillede sig op med Linealen som

en Feltmarskalk eller en gammel romersk Ge-

neral, saadan som han altid plejede at gøre,

naar han skulde til at holde en Tale. Men

deres Frygt var ingenting mod deres For-

bavselse, da han brasede ud med Historien

om, at gamle Ostemand, „der saa længe

havde været vor højagtede Ven og Ledsager

paa Pilgrimsvandringen over Kundskabens

fagre Sletter", sagde han — „Kundskabens

fagre Sletter", jo, det vil jeg nok sige ! God-

morgen mine blanke Støvler !
— at ka?t var

et forældreløst Barn af en Dame, som havde

giftet sig mod sin Faders Ønske og var ble-

vet forstødt og erklæret arveløs, og saa var

hendes unge Husbond død først og hun bag-

efter af Sorg, og deres ulykkelige Barn

(gamle Ostemand altsaa) var bleven opfostret

paa Bedstefaderens Bekostning, som havde

erklæret, at han aldrig vilde se ham for sine

Øjne, hveiken som Barn eller Dreng eller

Voksen. Og nu var den Bedstefader død —
og det havde han godt af (min Bemærk-

ning) — , og hans store Ejendomme var

allesammen, eftersom der ikke var noget Te-

stamente, tilfaldet gamle Ostemand. „Vor

højagtede Ven og Ledsager paa Kundskabens

fagre Sletter", skvaldrede Rektor op med sine

fjollede Citater, „vilde vise sig endnu en

Gang iblandt os" idag fjorten Dage, da han

ønskede at tage personlig Afsked med os.

Ved disse Ord lod han et strengt Blik glide

hen over Drengenes Hoveder og forlod paa

en højtidelig Maade Klassen.

Der var ikke saa lidt Forbløffelse blandt

Foreningens Medlemmer, sandt at sige. Nogle

af dem mente, man skulde bede om godt

Vejr; andre begyndte at sludre om, at de

egenlig aldrig havde været saadan rigtig Med-

lemmer. Men Præsidenten tog Affære og sagde,

at vi maatte staa eller falde sammen, og at

hvis nogle vilde bryde ud, skulde det ske

over hans Lig, — det blev sagt for at stive

Foreningen af, hvilket dog ikke rigtig lykke-

des. Endvidere sagde Præsidenten, at han

vilde overveje Sagernes Stilling og meddele

sin endelige Onfattelse i Løbet af faa Dage.

Det blev modtaget med varm Tilslutning, da

han almindelig antoges at sidde inde med

en god Portion Verdenserfaring, begrundet

paa at hans Fader opholdt sig i Vestindien.
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Efter flere Dages anstrengte Overvejelser,

hvorunder han tegnede sin Tavle fuld af

Hærkorps, kaldte Præsidenten Drengene sam-

men og fremstillede Sagen for dem. Han

sagde, det var aabenbart, at det første, gamle

Ostemand vilde gøre, naar han indtraf paa

den aftalte Dag, var at anklage Foreningen

og lade den hugge sønder og sammen. Efter

med Fryd at have iagttaget sine Fjenders

Tortur og delikateret sig med deres Døds-

skrig, vilde han rimeligvis anmode Rektor

om en Samtale f. Ex. i Dagligstuen, — dér

hvor Forældrene plejede at blive vist ind,

den med de to store Globusser, der aldrig

blev brugt, — og dér vilde han drage ham

til Ansvar for alle de Lidelser og al den

Haan, han havde været udsat for fra Rek-

tors Side. Naar han v^ar færdig med det,

vilde han give Signal til en Præmieboxer,

han havde skjult i Skolegangen, som strax

vilde komme tilsyne og tage Rektor under

Behandling, til han blev liggende i bevidstløs

Tilstand. Gamle Ostemand vilde saa til Slut-

ning give Jane en Foræring fra 5 til 10

Pund og forlade Etablissementet med dæmo-
nisk Triumf.

Præsidenten erklærede, at med Hensyn til

det, der skulde foregaa i Dagligstuen, eller

Janes Affære, havde han ikke noget at ind-

vende; men hvad Foreningen angik, tilraadede

han Modstand paa Liv og Død. Til den

Ende anbefalede han at f^ide alle til Dispo-

sition staaende Skolepulte med Kampesten,

og ved det første anklagende Ord fra gamle

Ostemands Side at bombardere ham med

Stenene. Denne kække Ide satte nyt Mod i

Foreningen og blev enstemmig vedtaget. En

Pæl omtrent paa gamle Ostemands Højde blev

rejst nede paa Legepladsen, og alle Kamme-

raterne øvede sig paa at bombardere den,

til den var ganske bulet over det Hele.

Da Dagen kom, og de blev kaldt paa

Plads, satte hver eneste sig med Skælven.

Der havde været megen Diskussion og Di-

sput om, hvordan gamle Ostemand vilde

fremtone; den almindelige Mening var, at

han vilde aabenbare sig i en Slags Triumf-

vogn, trukket af fire Heste, med to unifor-

merede Betjente foran og Præmiebokseren

bagved, skjuU. Derfor sad de alle og lyttede

efter Vognhjulenes Rullen. Men der hørtes

ikke Spor af Hjul, eftersom gamle Ostemand

kom spaserende paa sine Ben og uden nogen

som helst Ceremonier. Næsten ganske sorn

han plejdde at se ud, kun sørgeklædt.

„Gentlemen", sagde Rektoren, idet han

præsenterede ham; .,vor højagtede Ven og

Ledsager paa Pilgrimsvandringen over Kund-

skabens fagre Sletter ønsker at sige et Par

Ord. Gentlemen, maa jeg udbede mig abso-

lut Opmærksomhed".

Enhver af Drengene listede Haanden ned

i sin Pult og saa hen paa Præsidenten. Præ-

sidenten var parat og tog Maal af gamle

Ostemand med ét Øje.

Hvad gjorde gamle Ostemand saa andet,

end at han gik frem til sit gamle Katheder,

saa sig om med et underligt Smil, ligesom

han havde Taarer i Øjnene, og begyndte med

en mild, lidt skælvende Stemme: „Mine kære

Kammerater og gode gamle Venner!"

Alle Hænder kom pludselig ud af Pultene,

og Præsidenten begyndte at græde.

„Mine kære Kammerater og gode gamle

Venner", sagde gamle Oslemand; „I har jo

hørt om, hvor godt det er gaaet mig. Jeg

har tilbragt saa mange Aar under dette Tag,

— næsten hele mit Liv, kan jeg sige, —
at jeg haaber, I har været glade over at

høre det for min Skyld. Jeg kunde ikke

have rigtig Glæde af det selv, før jeg havde

set Jer og talt med Jer om det og faaet

Jeres Lykønskninger. Har nogen af os mis-

forstaaet hinanden, saa beder jeg Jer, kære

Drenge, lad os tilgive hinanden og glemme

det! Jeg holder saa meget af Jer, og jeg

er vis paa, I gengælder det. Jeg vil gerne

have Lov til at skifte Haandtryk med Jer alle

sammen, hver især. Jeg er kommet her af den

Grund, om I synes saa, mine kære Drenge".
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Efter at Præsidenten havde begyndt at Og Drengene gik vel slet ikke ned, saa

græde, var der flere hist og her, som var mange de var, og raabte Hurra udenfor

bristet i Graad, men nu — da gamle Oste- Klubbens Vinduer? Hvad? Nej, slet ikke!

mand begyndte ved Duxen, lagde sin ene

Haand kærligt paa hans Skulder, medens han

rakte ham sin højre, og da Præsidenten

sagde: „Jeg har ikke fortjent det. Sir; nej,

nej. jeg har slet ikke fortjent det", — nu

snøftede og tudede bogstavelig hele Skolen.

Alle de andre sagde det samme, at de havde

Men saa er der lidt endnu. Historien er

ikke helt færdig; der er lidt endnu. Næste

Dag blev det besluttet, at Foreningen skulde

klare sig overfor Jane og saa opløses. Men

sikken en Forundring, da de fik at vide, at

Jane var borte. „Saa? Borte for bestan-

dig?" spurgte de, lange i Ansigterne. „Ja.

ikke fortjent det, nej, det havde de ikke; for bestandig," blev der svaret, og andet

men det brød gamle Ostemand sig ikke en Svar fik de ikke. Ingen af Husets Folk

Døjt om, han gik rundt til hver eneste vilde sige dem mere. Tilsidst paatog Duxen

Dreng og alle Lærerne, til han sluttede med sig at spørge Rektor selv, om vor gamle

Rektor. Veninde Jane virkelig var taget bort. Rek-

Saa fandt en lille sortsmudset Fyr, som tor — (han har en Datter hjemme: Opstop-

sad i Krogen og altid gennemgik en eller pernæse og rødfinnet i Ansigtet) — svarede

anden Straf, pludselig paa at raabe: „Leve strengt: „Ja, Sir, Frk. Pitt er taget bort",

gamle Ostemand, Hurra!" Rektoren sendte At kalde Jane for Frk. Pitt, sikken en Ide!

ham et Blik og sagde: „Hr. Ostermann!" Nogle sagde, hun var jaget bort i Vrede,

Men da gamle Ostemand indvendte, at han fordi hun havde taget imod Penge af gamle

syntes meget bedre om sit gamle Navn end Ostemand; andre paastod, hun havde faaet

om det ny, saa gentog alle Drengene den Plads hos gamle Ostemand med 10 Lstr.

lille Fyrs Raab, og i Gud véd hvor mange om Aaret. Alt, hvad Drengene vidste, var.

Minutter var der saadan en Raaben og at hun var borte.

Stampen til Ære for gamle Ostemand, at

man aldrig havde hørt noget lignende.

Bagefter var der dækket i Spisesalen paa

det mest storartede: Fjerkræ, Oxetunge, Kon-

serves, Frugt, Konfekt, Syltetøjer, Biskop,

Sukkerstads, Vanille-Kræm og Kager -— til

at spise saa meget, man kunde, og putte i

Lommen saa meget, man vilde, — og alt

Saa var det vel saadan en to elier tre

Maaneder senere en Eftermiddag, at et aa-

bent Køretøj holdt ved Kricketpladsen, lige

udenfor Maalene, med en Herre og en Dame

i, som saa paa Spillet i lang Tid og stod

op i Vognen for at se bedre. Der var in-

gen, som tænkte videre over det, indtil den

lille sortsmudsede kom farende ind til Gær-

det paa gamle Ostemands Regning. Og saa derne, mod alle Spillets Regler (han var

var der Taler og Fridag og al mulig Slags Bagstopper) og sagde: „Det er Jane!" Alle

Morskab: Æsler og Ponyvogne, som Dren- elleve Spillere glemte øjeblikkelig Spillet og

gene fik Lov til at køre selv, og stor Mid- skyndte sig hen til Vognen. Og saa var det

dag for Lærerne nede i Klubben (20 Lstr. Jane. Med en Fjerhat paa ! Og Jane var

pr. Kuvert regnede vi Drenge den til), og min Sandten bleven gift med gamle Oste-

en aarlig Fridag og Fest, hver Gang den mand!

Dag kom igen, og ligedan paa gamle

Ostemands Fødselsdag. — Rektor lovede det

højtideligt, saa nu kan han ikke tage det

tilbage igen — Fest og Fridag, — altsam-

men paa gamle Ostemands Regning!

Det blev snart en sat Regel, naar Drengene

spillede Kricket eller legede paa Legepladsen,

at de saa et Køretøj udenfor Maalene eller

paa det Sted, hvor Muren om Legepladsen

er lavest, med en Herre og en Dame, som
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stod op og saa paa dem. Herren var altid

gamle Ostemand, og Damen, det var Jane.

Første Gang, jeg saa dem, gik det til paa

den Maade : der var sket en Del Forandrin-

ger mellem os Kammerater; det havde vist

sig, at Bob Tarters Fader ikke var god for

Millioner. Han var ikke god for noget som

helst! Saa var Bob bleven Soldat, og gamle

Ostemand havde købt ham fri. Naa, men

det kommer nu ikke Køretøjet ved ! Køre-

tøjet standsede altsaa, og vi holdt op med

vores Spil, saasnart vi saa det.

„I har da ikke udryddet mig endnu,"

sagde Damen og lo, da alle Drengene krav-

lede op paa Muren for at trykke hende i

Haanden. „Faar I det aldrig gjort?"

„Aldrig! Aldrig! Aldrig!" lød det fra alle

Sider.

Dengang vidste jeg ikke, hvad hun mente

med det, men nu ved jeg det jo. Jeg syn-

tes rigtig godt om hendes Ansigt, jeg kunde

ikke lade være at se paa hende; ogsaa ham

syntes jeg godt om, og alle Kammeraterne

stimlede saa fornøjet omkring dem.

De lagde snart Mærke til mig som en ny

Dreng, og saa tænkte jeg ogsaa, jeg kunde

lige saa godt kravle op paa Muren og trykke

dem i Haanden ligesom de andre. Jeg var

ligesaa glad for at se dem og ligesaa gode

Venner med dem et Øjeblik efter som alle

de andre.

„Nu er der kun fjorten Dage til Ferien,"

sagde gamle Ostemand. „Hvem bliver til-

bage paa Skolen? Er der nogen, der bli-

ver?"

En Del Fingre pegede paa mig, for det

var det Aar, mine Forældre var ude at rejse,

og jeg var ikke glad ved det, kan I tro.

„Jamen her er saa ensomt i Ferien,"

sagde gamle Ostemand. „Han maa hellere

komme og være hos os".

Og saadan kom jeg til deres dejlige Hus

og havde det saa godt, som noget Menneske

kunde have det. De vidste, hvordaii de

skulde bære sig ad med Drenge ! det kan I

være vis paa ! Naar de gi'er en Dreng Lov

til at lege, saa gi'r de ham Lov. De kom-

mer ikke rendende, naar man leger allerbedst,

og siger, at nu kan det være nok, og nu

skal man værsgo komme ind. Og som de

kan opdrage en Dreng ! Se bare paa deres

egen! Han er rigtignok meget lille endnu,

men det er en Knop af en Dreng. Og næst

efter Fru Ostemand og gamle Ostemand hol-

der jeg mest af unge Ostemand.

Ja, det er saa alt. hvad jeg kan fortælle

om gamle Ostemand. Der er ikke meget ved

det, er jeg bange for. —- Synes I ?. —

II. KITTY KIMMEENS PRØVELSE

FRK. Pupfords Institut for seks unge Damer

i den zartere Alder er et Institut af stærkt

sammentrængt Natur, et Institut i Miniatur,

i Lommeformat. Frk. Pupford, Frk. Pupfords

Medhjælperske med Pariser-Accenten, Frk. Pup-

fords Kokkepige og Frk. Pupfords Stuepige

udgør tilsammen , hvad Frk. Pupford kalder

den daglige og huslige Stab i hendes Lilli-

putkollegium.

Frk. Pupford er et af de elskeligste Men-

nesker af sit Køn, hvoraf følger, at hun er

i Besiddelse af et huldsaligt Temperament og

vilde indrømme Tilstedeværelsen i hendes

Barm af et særdeles ømt Hjerte, hvis hun

troede det foreneligt med sine Pligter overfor

Forældre og Værger. Da hun imidlertid ikke

troer det foreneligt med sine Pligter, holder

hun samme Hjerte udenfor Synsvidde, saa-

vidt det er hende muligt, hvilket ikke (Gud

velsigne hende!) vil sige videre langt afvejen.

Frk. Pupfords Medhjælperske med Pariser-

accenten maa anses for en Slags vidunderlig
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inspireret Dame, thi hun har aldrig talt med

en Pariser og aldrig været udenfor England

— undtagen en eneste Gang paa Lystbaaden

„Kvik" to Mil udenfor Margate; men selv

under disse specielle geografiske Forhold, saa

gunstige for Erhvervelsen af det franske Sprog

i dets Renhed og Politur, kunde Frk. Pupfords

Medhjælperske ikke tilfulde profitere af Lejlig-

heden; thi Lystbaaden „Kvik" svarede i det

nævnte Tilfælde paa en saa overvættes Maade

til sit Navn, at hun var henvist til at ligge

hele Tiden i Bunden af Baaden, sivende af

Havvand, som om hun var blevet nedsaltet

til Brug for Marinen, medens hun gennemgik

stor sjælelig Kvide, legemlige Lidelser og

stivelseopløsende Forstyrrelser af forskellig Art

samtidig.

Hvornaar Frk. Pupford og hendes Med-

hjælperske første Gang havde truffet hin-

anden , vidstes ikke af Mennesker saa lidt

som af Institutets smaa Piger. Men det var

meget længe siden. Et Sagn vilde hævde,

at det var sket allerede, mens de selv var

smaa Skolepiger, hvis det ikke var, fordi det

synes saa vanskeligt og formasteligt at tænke

sig Frk. Pupford født til Verden uden Halv-

handsker og uden Fortænder og uden en

lille Guldplombe i den ene Fortand og smaa

Stænk af Pudder paa hendes pæne lille Næse

og Hage. Naar Frk. Pudford gennemgik de

i Mørket vandrende Hedningers Mythologi

(altid omhyggelig undgaaende at nævne

Kupido) og fortalte om, hvorledes Minerva

sprang fuldt rustet ud af Jupiters Pande,

formodedes hun at antyde: „Paa samme

Maade kom jeg selv til Verden med Kappe,

Forklæde , Stanglorgnet samt Kendskab til

Brugen af Globus."

I hvert Tilfælde var Frk. Pupford og hendes

Medhjælperske meget gamle Venner, og

Eleverne mener, at naar de — Eleverne —
er gaaet i Seng, kalder de to Damer hin-

anden ved Fornavn i den lille, hyggelige

Dagligstue. Thi engang under et Torden-

vejr om Eftermiddagen, da Frk. Pupford be-= 375

svimede og laa bevidstløs, styrtede Frk. Pup-

fords Medhjælperske (der aldrig hverken før

eller senere hørtes at tiltale hende anderledes end

Frk. Pupford) hen til hende og raabte: „Men,

kæreste Eufemia dog!" Og — Eufemia er

Frk. Pupfords Fornavn paa den broderede

Navneklud — Aarstallet fjernet — der hænger

i Skolens Forværelse, og paa hvilken to Paa-

fugle, skræmmede til Døde af en tysk Sæt-

ning, som haster skraat ned mod dem fra et

Landhus, stolprer afsted for at skjule deres

Profiler i to umaadelige Pralbønner, der

vokser op af tb Urtepotter.

Saadan gaar der ogsaa i Smug mellem

Eleverne en Tradition om, at Frk. Pupford

engang har været forelsket, og at den til-

bedte Genstand endnu bevæger sig paa denne

Klode. Endvidere at han er en offentlig

Personlighed af Betydning, samt at Frk. Pup-

fords Medhjælperske er indviet i Hemmelig-

heden. Thi om Eftermiddagen, naar Frk.

Pupford har læst Avisen gennem en lille

Guldlorgnet (den maa læses straks, da Budet

med ondskabsfuld Punktlighed afhenter den en

Time senere), kommer hun somme Tider

pludselig i Sindsbevægelse og siger til sin

Medhjælperske: „G.!" Saa ses Frk. Pupfords

Medhjælperske at skride hen til Frk. Pupford,

som med sin Stanglorgnet udpeger hende G.

i Avisen , og saa læser Frk. Pupfords Med-

hjælperske om G. i Avisen og viser kendelig

Deltagelse. Saa ophidset har Elevsamfundet

til Tider været af Nysgerrighed overfor

Fænomenet G., at en uforfærdet Skolepige

engang, da Forholdene begunstigede det

dristige Kup, virkelig satte sig i Besiddelse

af Avisen og støvede den igennem for at

finde det G., som Frk. Pupford havde op-

daget deri knapt ti Minutter tidligere. Men

der fandtes intet notorisk G. med Undtagelse

af en dødsdømt Forbryder, som havde ud-

vist stort Heltemod under Henrettelsen, og

det lod sig dog ikke antage, at Frk. Pup-

ford nogensinde havde elsket ham. Desuden

kunde han jo heller ikke altid være blevet
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henrettet. Og desuden var han igen i Avisen

en Maaned senere.

Elevsamfundet forestiller sig G. som en

lille, korthalset, gammel Gentleman med smaa,

sorte Lakstøvler, der gaar op til Knæerne.

Saaledes observerede nemlig en klarøjet Skole-

pige ved Navn Frk. Linx ham, da hun engang

var i Tunbridge med Frk. Pupford i Ferien,

og hun fortalte ved sin Tilbagekomst (privat

og under Tavsheds Løfte), at hun havde

set ham komme hoppende hen til Frk. Pup-

ford og opdaget, at han trykkede Frk. Pup-

fords Haand og hviskede: „Grusomme Eufe-

mia, din for evig!" — eller i alt Fald noget

lignende. Frk. Linx vovede den Gisning, at

han var saadan noget som „Rigsdagen" eller

„Pengemarkedet" eller „Højesteretsdomme"

eller „Fashionable Nyheder", siden han fore-

kom saa tidt i Avisen; men mod denne

Hypothese indvendte Eleverne som Regel, at

der ikke var noget af alt det, som stavedes

med G.

Der er andre Lejligheder, omhyggelig ud-

spejdede og diskuterede af Elevsamfundet,

hvor Frk. Pupford paa en mystisk Maade

kundgør for sin Medhjælperske , at der er

noget af særlig Interesse i Morgenavisen.

Disse Lejligheder indtræffer, naar Frk. Pup-

ford opsporer en tidligere Elevs Navn under

Rubrikken „Ægteviede" eller „Fødsler". Da

ses der altid deltagende Taarer i Frk. Pup-

fords smaa Øjne, og Eleverne, som skønner,

at deres Orden har udmærket sig — skønt

Tilfældet aldrig omtales af Frk. Pupford —
føler sig opløftet ved Tanken om, at ogsaa

de er bestemt til noget stort.

Frk. Pupfords Medhjælperske med Pariser-

accenten har en lidt kraftigere Knokkel-

bygning end Frk. Pupford, men den er gennem-

gaaende af samme diminutive Type, og lang

Beskuelse, Beundring og Efterligning har

givet hende næsten samme Udseende. Da

hun saa ganske og aldeles føler sig tilhørende

Frk. Pupford og besidder et net Talent for

Blyantstegning, har hun engang tegnet et

Portræt af samme Dame, hvilket øjeblikkelig

blev saa genkendt og lovprist af Eleverne,

at det befandtes værdigt til at overføres paa

Sten for fem Shilling. Sikkerlig maa det

have været den blødeste og mælkehvideste

Sten, som nogensinde er blevet brudt, den,

der prægedes med Frk. Pupfords Træk ! Hendes

fromme, lille Næse er paa Billedet saa svøm-

mende i Konturerne, at Ukyndige ses at svæve

i en forbløffet Uvidenhed om, hvor den egent-

lig holder op, og instinktmæssig føler paa deres

egne Næser. Da Frk. Pupford er fremstillet

i bøjet Stilling ved det aabne Vindue, grub-

lende over en Glaskugle med Guldfisk, er

Eleverne blevet enige om, at Kuglen i sin

Tid blev skænket hende af G., at han havde

bekranset den med Forglemmigejer, og at

Frk. Pupford er tegnet ventende paa ham ved

en mindeværdig Lejlighed, hvor han kom for

sent.

Sidste Sommerferies Ankomst fik en særHg

Interesse for Eleverne, fordi de vidste, at Frk.

Pupford var indbudt paa Feriens anden Dag

til en tidligere Elevs Bryllup. Da det var

umuligt at holde Kendsgerningen skjult —
saa omfattende var Kostumeforberedelserne —
meddelte Frk. Pupford det aabent og ærligt.

Men hun ansaa det for sin Pligt overfor For-

ældre og Værger at gøre det med et Udtryk

af blid Tungsindighed, som om Brylluper var

(hvad de undtagelsesvis kan være) noget for-

holdsvis bedrøveligt noget.

Frk. Pupford skred altsaa til sine For-

beredelser med en Mine af stille Vemod og

Medynk, og ingen af Eleverne gik nogensinde

op ad Trapperne eller kom ned igen uden

at kigge ind i Frk. Pupfords Soveværelse (naar

Frk. Pupford ikke var derinde), medbringende

en eller anden overraskende Oplysning an-

gaaende Kappen.

Da de omfattende Forberedelser var af-

sluttede Dagen før Feriens Begyndelse, ind-

gik Eleverne med en enstemmig Ansøgning

— frembaaren af Frk. Pupfords Medhjælper-

ske —- om, at hun vilde værdige at vise sig
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i hele sin Pragt. Frk. Pupford indvilligede

og aabenbarede sig i den mest yndefulde

Skikkelse. Og skønt den ældste af Eleverne

kun var tretten Aar gammel, var hver eneste

af dem alle seks i Løbet af to Minutter klar

over Formen , Snittet , Farven , Prisen og

Kvaliteten af hvert eneste Stykke i Frk. Pup-

fords Paaklædning.

Indledet paa denne henrivende Maade be-

gyndte altsaa Ferien. Fem af de seks Elever

kyssede lille Kitty Kimmeerre tyve Gange

hver (ialt hundrede Gange, da hun var saare

elsket) og rejste hjem. Kitty Kimmeens blev

tilbage, thi hendes Forældre og Venner op-

holdt sig alle i Indien, langt borte. En sikker,

stilfærdig, lille Pige var Kitty Kimmeens, et

Barn med søde smaa Smilehuller og meget

indtagende tillige.

Saa kom den store Dag, og Frk. Pupford,

saa nervøs som nogen Brud kunde være det

(G. tænkte Frk. Kitty), drog afsted pragtfuld

at skue i den Vogn, der var sendt for at

hente hende. Men ikke blot Frk. Pupford

drog afsted, thi Frk. Pupfords Medhjælperske

fulgte hende paa en Pligtvisit hos en aldrende

Onkel — skønt denne ærværdige Gentleman

dog umulig kunde opholde sig i Kirken, hvor

Bryllupet stod , tænkte Frk. Kitty Kimmeens

-^ og dog havde Frk. Pupfords Medhjælper-

ske ladet sig forlyde med, at hun agtede sig

derhen. Hvor Kokkepigen skulde hen, forlød

der intet om; men hun meddelte Frk. Kim-

meens i al Almindelighed, at hun var tvungen,

nærmest mod sin Villie, til at foretage en

Pilgrimsvandring i et eller andet fromt Øje-

med, som gjorde det nødvendigt, at hendes

bedste Hue forsynedes med nye Baand og

hendes Sko med nye Saaler.

„De ser altsaa," sagde Stuepigen, da alle

var afrejst, „at der er ikke nogen hjemme i

Huset uden Dem og mig, Frk. Kimmeens."

„Ingen andre," svarede Frk. Kimmeens og

rystede bedrøvet sine Krøller; „slet ingen!"

„Og De vilde vist ikke synes om, at

Deres Bella ogsaa gik sin Vej; vilde De vel.

Frk. Kimmeens?" spurgte Stuepigen. (Bella

var hende selv.)

„Næ—æ!" svarede lille Frøken Kimmeens.

„Deres stakkels Bella er nødt til at blive

hos Dem, enten hun har Lyst eller ej. Ikke

sandt, Frk. Kimmeens?"

„Har De ikke Lyst?" spurgte Ketty.

„De er saa sød, Frøken, at det vilde være

stygt af Bella at gøre Vrøvl. Min Svoger er

ganske vist pludselig blevet syg. Jeg fik Brev

om det i Morges. Og Peres stakkels Bella

holder meget af ham og er meget ked af

at lade sin kæreste Søster være helt alene,

Frk. Kimmeens."

„Er han forfærdelig daarlig?" spurgte lille

Kitty.

„Deres stakkels Bella er bange for det,

Frk. Kimmeens," svarede Stuepigen med For-

klædet for Øjnene. „Det sidder ganske vist

kun i Underlivet, men det kan gaa opefter,

og Doktoren siger, at hvis det gaar opefter,

vil han ikke svare for noget." Her blev

Stuepigen saa overvældet, at Kitty maatte

benytte det eneste Trøstemiddel, hun havde

i Beredskab, nemlig et Kys.

„Hvis det ikke var, fordi det var Synd

for Kokkepigen, kære Frk. Kimmeens," sagde

Stuepigen, „havde Deres Bella bedt hende

om at blive hos Dem. For Kokkepigen er

meget hyggeligere Selskab, Frk. Kimmeens,

meget hyggeligere end Deres egen stakkels

Bella."

„De er rigtig rar, Bella."

„Gid Deres Bella var rar, Frk. Kimmeens I"

svarede Stuepigen
;
„men jeg ved altfor godt,

at det ikke staar i min Magt at være det i

Dag:"

Ved denne triste Meddelelse drog Stue-

pigen et Suk, rystede paa Hovedet og lod

det hænge til den ene Side.

„Hvis det ikke havde været Synd for

Kokkepigen," vedblev hun i en tankefuld og

adspredt Tone, „saa havde det Hele været

saa let. Jeg kunde været gaaet hen til min

Svoger og været der det meste af Dagen og
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været her tilbage, længe inden Damerne

kommer hjem i Aften, og hverken den ene

eller den anden af dem havde nogensinde

faaet det allermindste at vide. Ikke fordi,

at Frk. Pupford vilde have noget imod det,

men hun var blevet ked af det, fordi hun

er saa blødhjertet. Naa, men Frk. Kimmeens,'"

sagde Stuepigen, idet hun tog sig sammen,

„Deres egen stakkels Bella er nødt til at

blive hos Dem, og De er en forfærdelig sød

lille En, selv om De er en Lænke."

„Bella," sagde lille Kitty efter en kort

Tavshed.

„Kald Deres egen stakkels Bella for Deres

Bella," besvor Stuepigen hende.

„Min Bella da."

„Gud velsigne Deres kærlige Hjerte!" sagde

Stuepigen.

„Hvis De ikke er ked af at lade mig bhve

alene tilbage, saa gør det ikke mig noget.

Jeg er ikke bange for at være alene i

Huset. Og De behøver ikke at være uro-

lig for min Skyld, for jeg skal nok passe

paa, at jeg ikke gør noget forkert."

„Aa, noget forkert, De, sødeste af alle

Piger, selv om De er en Lænke!" udbrød

Stuepigen i Extase. „Deres Bella kan betro

Dem, hvad det skal være, saa klog og for-

sigtig som De er. Det ældste Hovede her i

Huset, siger altid Kokkepigen og jeg, naar

det ikke var for hendes gule Krøller, er Frk.

Kimmeens. Men nej
,

jeg vil ikke gaa fra

Dem, for De synes, det er stygt af Deres

Bella."

„Hvis De er min Bella, saa skal De gaa,"

svarede Barnet.

„Skal jeg?" sagde Stuepigen, idet hun

rejste sig med en vis Hurtighed. „Hvad man

skal, det skal man, Frk. Kimmeens. Deres

stakkels Bella samtykker, skønt mod sin

ViUie. Men enten hun bliver eller gaar,

elsker Deres egen stakkels Bella Dem af hele

sit Hjerte, Frk. Kimmeens."

Det blev ved „gaa", ikke „blive", thi i

Løbet af fem Minutter forsvandt Frk. Kim-

meens stakkels Bella, hvis Sindstilstand havde

bedret sig saa meget, at hun nu nærede de

gladeste Forhaabninger med Hensyn til sin

Svoger. Hun var iført et Klædebon , der

syntes udtrykkelig bestemt til en eller anden

festlig Lejlighed. Saa hurtigt forandrer

Tingene sig i denne Verden , og saa kort-

synede er vi stakkels Dødelige.

Da Husets Port smækkede i med Brag og

Rystelse, syntes den Frk. Kimmeens en meget

tung Port, siden den spærrede hende inde i en

Ørken af et Hus. Men da Frk. Kimmeens

som sagt var en lille sikker og methodisk

Karakter, begyndte hun straks at inddele den

lange Sommerdag, der laa for hende.

Først besluttede hun at gaa rundt i hele

Huset og overbevise sig om, at der ikke var

Nogen i en sort Overfrakke, med en stor

Forskærerkniv i Lommen, der havde gemt

sig under en af Sengene eller i Køkken-

skabene. Ikke fordi hun nogensinde tidligere

havde følt sig ængstet ved Tanken om en

Mand i sort Overfrakke med en Forskærer-

kniv; men denne Tanke syntes pludselig

kaldt til Live ved Braget af den store Port,

da det rungede gennem det øde Hus. Lille

Frk. Kimmeens kiggede altsaa under de fem

fraværende Kammeraters Senge og kiggede

under sin egen Seng og kiggede under Frk.

Pupfords og under hendes Medhjælperskes

Serg. Og efter at hun havde gjort det og

gaaet rundt til alle Skabene, fremstillede den

Tanke sig pludsehg for hendes unge Fantasi,

hvor det vilde være rædsomt, hvis man nu

pludsehg stødte paa en Skikkelse med en

Maske for Ansigtet ligesom Guy Fawkes,

der stod op og ned i en af Krogene og fore-

gav ikke at være levende. Da Frk. Kim-

meens imidlertid fuldendte sin Undersøgelse

uden at gøre den Slags uhyggehge Opdagelser,

satte hun sig til Ro med sit Sytøj i sit eget

Værelse og begyndte at sy af alle Kræfter.

Stilheden omkring hende blev efterhaanden

mer og mer trykkende og det ydermere af

den besynderlige , selvmodsigende Grund , at
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jo mere stille det blev, desto flere Lyde hørte

man. Lyden af hendes egen Naal og Traad,

medens hun syede, var umaadelig meget

stærkere end Lyden af alle de seks Elevers

og Frk. Pupfords Medhjælperskes , naar de

syede omkap en særlig travl Eftermiddags-

time, Og saa Skoleuhret! Det opførte sig

paa en hel anden Maade, end det plejede

van — sakkede sommetider saa underlig af

og begyndte saa paa en Gang at kile paa

og hvæse og stønne , hvoraf Følgen var, at

det rodede omkring med Minutterne i en Til-

stand af haabløs Forvirring og slængte dem

i alle mulige Retninger uden tilsyneladende

at ville tage fat paa sit regelmæssige Dag-

værk. Maaske paavirkede det Trapperne.

De begyndte i alt Fald at knirke paa den

besynderligste Maade, og saa begyndte

Møblerne ogsaa at knage , og stakkels lille

Frk. Kimmeens, som ikke syntes om Tingenes

hemmelighedsfulde Udseende, begyndte at

synge, mens hun syede. Men det var ikke

sin egen Stemme, hun hørte, — det var een,

der lod, som det var Kittys, og som klang

saa tomt og usikkert og hjerteløst, at hun

straks holdt op igen ; for paa den Maade var

det jo ingen Nytte til.

Tilsidst viste Ideen med at sy sig som et

saa øjensynligt Fejlgreb, at Frk. Kitty Kim-

meens pakkede sit Sytøj sammen og lagde

det i sin Syæske og opgav det helt og holdent.

Saa kunde man jo læse. Nej ! Bogen, der

var saa yndig, naar der var nogen tilstede,

hun holdt af, som hendes Blik kunde falde

paa, hver Gang hun saa op fra Bladet, —
var lige saa hjerteløs som hendes Sang.

Bogen kom igen ind i Bogskabet, ligesom

Sytøjet i Syæsken, og da man maatte tage

sig noget til, fattede Barnet en Beslutning:

„Jeg vil gøre i Orden i mit Værelse."

Værelset delte hun med sin kæreste Ven-

inde blandt de andre fem Smaapiger. Hvor

kunde det da være, at hun nu havde saadan

en underlig uhyggelig Fornemmelse ved at

se paa sin lille Venindes Sengested? Men

hun havde det! Der var noget hemmeligheds-

fuldt ved de uskyldige Sengegardiner, og der

var dunkle Antydninger af en lille død Pige

under det stukne Tæppe. Længslen efter

menneskeligt Selskab, Savnet af et menneske-

ligt Aasyn begyndte at give sig Udtryk

gennem den Lethed, hvormed Møblerne an-

tog en karrikaturmæssig Lighed med menne-

skelige Skikkelser. En Stol med en forbitret

Panderykning var i et grueligt Humør henne

i Hjørnet af Værelset, og en højst ubehagelig

Kommode snærrede ad hende fra Væggen

mellem Vinduerne. Det gav ikke nogen

Trøst at undfly disse Uhyrer ved at se ind

i Spejlet, for Spejlbilledet derinde sagde:

,,Hvad for noget? Er Du helt alene? Hvor-

for stirrer Du saadan?" Og Baggrunden var

selv en eneste Stirren paa hende!

Dagen slæbte sig hen og slæbte Kitty

med sig ved hendes Hovedhaar ganske, gan-

ske langsomt, indtil det var Tid at spise.

Der var rigelig Forsyning i Spisekammeret,

men Madens Smag og Duft var dampet væk

med de fem Kammerater og Frk. Pupford og

Frk. Pupfords Medhjælperske og Kokkepigen

og Stuepigen. Hvad Mening var der i at

lægge Dugen lige og symmetrisk for en eneste

lille Gæst, der fra imorges var blevet mindre

og mindre, medens det tomme Hus var blevet

større og større? Om det saa var Bord-

bønnen, blev den forkert, for hvor var „vi"

henne, som skulde tage mod Gaverne og

være taknemlige for dem? Frk. Kimmeens

var slet ikke taknemlig for Gaverne, men

indtog sin Middagsmad paa en temmelig

formløs Maade, idet hun slubrede den i sig

efter visse lavtstaaende Dyrs Forbillede, —
for ikke udtrykkeligt at nævne Grise.

Men det var paa ingen Maade den varste

af de Forandringer, der foregik i den en-

somme Dags Løb med den af Naturen kær-

lige og ømme lille Skabning. Hun begyndte

at grublisere og blive mistænksom. Hun op-

dagede, at man havde været ond mod hende

og behandlet hende meget uretfærdigt. Alle
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de Mennesker, hun kendte, blev tilstænkede

af hendes Tanker og forvandlede til stygge

Mennesker.

Fader kunde sagtens, Enkemanden ovre i

Indien! Det var godt nok, at han sendte

hende hjem for at blive opdraget og betalte

en rundelig Sum hvert Aar for hende hos

Frk. Pupford og skrev kærlige Breve til sin

søde lille Pige; men hvad brød han sig om,

at hun sad alene, naar han bare morede sig

(som han naturligvis altid gjorde) fra Morgen
til Aften i Selskab med sine Venner? Maa-
ske havde han bare sendt hende til England

for at blive af med hende. Saadan kunde

det nok se ud — det vil sige: saadan kunde

det nok se ud idag, for det var aldrig før

faldet hende ind at tænke sig noget lignende.

Og saa denne her tidligere Elev, der var

blevet gift! Det var modbydeligt egoistisk

og vigtigt af den tidligere Elev at gifte sig.

Hun var naturligvis forfængelig og indbildsk

og glad ved at vise sig; men formodentlig

var hun slet ikke smuk, og selv om hun var

smuk (hvad Frk. Kimmeens iøvrigt benægtede),

saa behøvede hun jo ikke at gifte sig; og
selv om hun giftede sig, behøvede hun ikke

at invitere Frk. Pupford med til Bryllupet.

Frk. Pupford var ogsaa altfor gammel til at

gaa til Bryllup. Det burde hun indse. Hun
gjorde bedre i at passe sit Arbejde. Hun
troede naturligvis, at hun saa dejlig ud i

Morges, men det gjorde hun slet ikke. Hun
var et rigtig gammelt Fjols. Og G. var et andet

gammelt Fjols. Frk. Pupfords Medhjælperske var

ogsaa et Fjols. Det var nogle Fjols allesammen.

Og det blev værre endnu ! Rimeligvis var

det hele aftalt Spil. De havde sagt til hin-

anden : „Det kan være det samme med Kitty.

Rejs Du bare! Jeg rejser ogsaa. Kitty kan
passe sig selv. Hvem bryder sig om Kitty?"

Det havde de ogsaa Ret i, for Jivem brød
sig om hende, den lille ensomme Stakkel,

som de allesammen var saa onde og gru-

somme imod? Ingen Moders Sjæl! Ikke En!
— Her hulkede Kitty!

Ellers var hun hele Husets Kæledægge og
holdt af sine fem Kammerater med et Barns
ømm.e og fine Følelse, men nu begyndte de
fem Kammerater at iføre sig hæslige Farver

og viste sig for første Gang under en graa-

sort Himmel. I dette Øjeblik var de alle-

sammen hjemme og blev kælet for og gjort

Stads af og bedt ud og spoleret i Bund og
Grund, uden at de brød sig det bitterste om
hende. Det lignede rigtig deres lumske Egen-

kærlighed at fortælle hende, naar de kom
tilbage igen, under Paaskud af, at det var

Fortrolighed, om alle de Steder, de havde
været, og alt det, de havde set og foretaget

sig, og hvor tidt de havde sagt: „Bare vi

havde vores egen lille Kitty her!" Ja vel!

Dér skal vi have det! Naar de kom tilbage

efter Ferien, plejede Kitty at tage imod dem,

og saa sagde de, at det at komme til Kitty

var ligesom at komme hjem. Naa, men hvor-

for rejste de saa deres Vej? Hvis de mente
det, hvorfor rejste de saa deres Vej ? Hvad
vilde de svare paa det? Tingen var, de mente
det ikke, og de kunde ikke svare paa det.

for de sagde ikke Sandhed , og Folk , som
ikke sagde Sandhed , var nogle væmm.elige

nogen. Naar de kom tilbage næste Gang,

kunde de tro, de skulde blive modtagne paa

en anden Maner; de skulde faa Lov til at

gaa helt alene.

Og mens hun sad der, selv helt alene, og

grublede over, hvor onde alle Mennesker var

mod hende, og hvor meget bedre hun var

end alle andre Mennesker, som ikke var

alene, — saa blev Bryllupsmiddagen holdt,

naturligvis! Med den fjollede store Bryllups-

kage og den idiotiske Myrthekrans og Orange-

blomsterne og den indbildske Brud og den

dumme Brudgom og de hjerteløse Brude-

piger og Frk. Pupford, stablet op ved Bordet

!

De bildte sig ind, de morede sig saa dejligt;

men de kom nok engang til at fortryde det.

De vilde allesammen dø med det første; saa

kunde de more sig, saa meget de lystede.

Det var hende ligefrem en religiøs Veder-

kvægelse at tænke sig det!

Ja — ja, saa stor en Vederkvægelse var

det for lille Frk. Kitty Kimmeens at tænke

sig det, at hun pludselig sprang op fra Stolen

i Krogen , hvor hun havde siddet og grub-

liseret, og raabte ganske højt: „Hvad gr det

dog for nogle væmmelige Tanker! Det er

jo slet ikke mine Tanker! Jeg er jo ikke

saadan en ækel lille En! Hjælp mig dog,

Vorherre ! Jeg kan ikke holde ud at være

alene med mig selv. Hjælp mig, Vorherre!"

Og paa den Maade slap lille Kitty Kim-
meens gennem sin Prøvelse. Hvordan slipper

vi gennem vor?
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DE HJEMLØSE MÆND
EN SIDE AF DANSK HUMAN VIRKSOMHED

Af Carl E. Simonsen.

Nattely i „Mændenes Hjem", Eskildsgade 17. lyio

I.

ANATOLE Franck siger et Sted i „Dron-

ning Gaasefod", „at Jorden er en

Draabe Smuds i Verdensrummet". Og na-

turligvis ! Der er Tider, hvor Jorden for

den enkelte som for hele Samfundslag kan

blive et graat i graat. Den har prøvet det,

set det — der i Uger, Maaneder, maaske
Aar har gaaet arbejdsløs. Og særlig har

Udviklingen, Forholdene, Tidens Gang været

haard mod dem, der troede, at Lykken var

nem at finde i de store Byer, og som let

udrustede forlod Landsbyen og hurtigt blev

hvirvlet rundt i den Kehraus, som tumler

sig paa Overfladen af Storbyernes Liv. Det

gik dem, som det gik med Carl Baggers

Høne, der blev lagt paa tyve Æg; de atten

traadte hun under Rugningen itu, den nit-

tende tog Høgen, og kun den tyvende blev

til noget.

Og den, der glider, han aldrig ved, hvor

hen han omsider naar ....

IL

Aar 64 er et Tidsskel.

Da Perserne havde overvundet Grækerne,

begyndte Grækernes Stortid. Og da Tyskerne

havde røvet vore tre Her-

tugdømmer og herunder

200.000 danske Mænd
og Kvinder — begyndte

Genrejsning af det egent-

lige Danmark.

Vi tog fat paa Plant,

ning af Hedens unge Skov-

Vi kultivereae Moserne

og inddæmmede Fjorde.

Vi byggede Skibe, som
viste vort Flag paa alle

Have.

Vi rejste Fabrik ved

Fabrik , vi grundlagde

en Mængde Byer — hvor-

af en: Esbjerg, har 18.000

Indbyggere

!

Vi byggede Højskoler

og tekniske Skoler —
med en halv Snes Tusinde Elever pr. Aar.

Vi grundlagde Aviser, skrev Bøger og byg-

gede Kirker.

I 64 med Hertugdømmerne var her 2^/^

Mill. Indbyggere, uden Hertugdømmerne har

Danmark nu igen 2^/^ Mill!

Danmarks 392000 Ejendomme er til

Ejendomsskyld vurderet til 6110 Mill. Kr.

Vor Aarsindtægt er ca. 1 100 Mill. Kr.,

og vi bruger for 65 Mill. Kr. Spiritus om
Aaret (hvad vi ikke bør være stolte over).

Vor Handelsbalance er: Indført for 560
Mill. Kr., udført for 448 Mill. Kr.

Og vort Høstudbytte er omkring 600 Mill.

pr. Aar.

Der er Grøde og Gang i Tingene!

Vore Jernbaner har 20.000.000 Rejsende

om Aaret. Og medens der i 60erne var

Uger, hvor der over Lillebælt blev befordret

100 Passagerer, er der nu Dage, da Strøm-

men, der glider over den lille, blaa Bølge-

linie, tæller 12.000 Personer!

33000 nye Danskere fødes hvert Aar.

Og Dødeligheden i Danmark er den mindste

i hele Verden!

Der er, som man her ser, meget at glæde

sig over!
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Og jeg ser nok, at Samfundet hver Mor-

gen bliver godt gennembanket — men det

er som mangen Dame bedre end sit Rygte.

III.

Dog lad os ikke knejse med Nakken —
for her er ogsaa mange braadne Kar: Fængs-

lerne, Sindssygehospitalerne og Aandssvage-

anstalterne er overfyldte, og der gaar ca. jjoo

Vagabonder paa vore Landeveje, og i Køben-

havn er der Aar ud og Aar ind paa Her-

bergerne ca. 600 Mennesker, der synes at

være ganske overflødige.

Ganske overflødige

!

De er skubbede til en Side, er hverken

Medlemmer af Sygekasser eller Fagforeninger.

Og for hver Dag, der gaar, glider de. Og
hvor glider de hen?

Hvor kommer de fra? De kommer fra

Hjem, som en lille Dreng karakteriserede ved

at sige, at han havde tre Fa'ere (Fædre)

:

„Min Moders Mand, min Moders Kæreste og

min rigtige Fader." Hjem, der udmærker

sig ved Brændevinsdrik og en lavpandet

Moral. Men bevares! Der er ogsaa Vaga-

bonder, der stammer fra Rangklasserne. Paa

Herbergerne har jeg truffet baade Jurister og

Dyrlæger, Pharmaceuter og Seminarister, Søn-

ner af Oberster og Kammerherrer! Ikke at

tale om, at der blandt hjemløse Mænd er

Folk, som er komne fra udmærkede Hjem,

Mennesker, der synes forudbestemt til Under-

gang og som er blevne vildførte af slette

Omgangskammerater.

En af Grundaarsagerne til Menneskers

Fald er naturligvis Drikkeriet.

Den, der er forfalden til Drik, er ilde

faren

!

Da vi 1901 stiftede Selskabet „De hjem-

løses Venner", mente vi, at et Ophold hos

os paa 3 Maaneder vilde være en virksom

Kur, hvorefter Alumnen nok kunde vende

tilbage til Samfundets almindelige Arbejde

— ak, vi er mange Gange blevne belærte

om., at selv et helt Aars Afholdenhed ikke

er tilstrækkeligt! Recidivister har vi haft

adskillige af! Og det samme gælder andre

Selskaber.

En anden Grundaarsag til borgerlig Un-

dergang er, at der er saa uhyre mange
Mennesker, som i deres Ungdom ikke faar

noget Fag lært. De gaar som Bydrenge og

billig Arbejdskraft, til de skal ind at være

Soldat, og saa en Dag opdager de, at de er

ganske overflødige.

Thi blot det at kunne bruge en Skovl —
og det til Gavns — kræver Kræfter og

Øvelse! Og saadan er det med al Ting.

Arbejdet i vore Dage kræver Specialister og

Dygtighed.

Den Mand, der kan forfærdige den smuk-
keste Sølvske, sy den flotteste Klædning,

lave det smukkeste Skab, kærne det bedste

Smør, pløje Ageren som den skal, — vil

ikke komme til at mangle Arbejde, hvis han
iøvrigt er, som han bør være ! Det er jo

klart! Men, siger Waldo Ralf Emerson, „et-

hvert Menneske er saa dovent, som det vover

at være". . . . Det er muligt! Det gælder

adskillige — ! Og der er mange, som er

arbejdssky, der ikke tager et Arbejde, selv

om det ikke ligger over deres Kræfter, og de

kan faa det.

Denne Paastand kan jeg med den største

Lethed dokumentere. Dertil kommer, at

Udviklingen fra 64 til Dato helt har for-

andret Levesæt og Levefod og gjort Fag
helt overflødige. Der er adskillige Erhverv:

Rebslageri, Kandestøberi, Bødkeri, Haand-

skomageri, Sejlmageri, Træskibbyggeri, Droske-

kørsel, Possementmageri o. s. v., som helt

eller delvist er gaaet under i Livets al Tid

rullende Malstrøm. Derhos kom i 90erne en

Strøm af Arbejdskraft fra Landsbyerne, der

søgte mod de store Byer, hvor de unge,

sunde og stærke Mænd blev Gasværksarbej-

dere, Politibetjente, Kuske, Lagerarbejdere,

Postbude etc, medens de svagere Kræter gik

rabundus, da de især om Vinteren havde

svært ved at finde det daglige Brød, da det

var meget begrænset, det, de kunde udrette

af Storbyens daglige Arbejde.

Mange af alle disse Storbyens overflødige

led ligefrem Nød, og deres Kvinder og Børn

sultede efter Noder . . .

Og der vil al Tid \ære Mennesker i de

store Byer, der af en eller anden Grund er

kommen paa Kant med Tilværelsen og derfor

har Hjælp nødig.

En Ambullancegerning er derfor nødvendig,

for det er altid tungt at se Mennesker gaa

under — uanset om de selv er Skyld i

deres Ulykke eller ej

!

IV.

Efter en Englandsrejse i 1899 drøftede

jeg indgaaende med afdøde Grosserer Benny
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M. Goldschmidt og Bogtrykker, nu Rejsende

R. Hansen i Roskilde, hvad man skulde gøre

for atter at

bringe Folk,

det var gaaet

ilde, ind i

Samfundets

almindelige

Arbejde. Sa-

maritanen"

var god om
Vinteren —
men Folk kan

ikke afspises

med Almis-

ser, de maa i

Arbejde. De

maatte støt-

tes til Flid.

Resultatet af

disse For-

handlinger

blev :a/ Gold-

schmidt til

ten" købte

Fængselsselskabet

Adserbølgaard" med 300 Td.

Land i Sydjylland, at jeg skrev min lille

Bog „Det daghge Brød", hv^ori der forekom-

mer Forslag til en Anstalt for overflødige

Mennesker og Forslag til Oprettelsen af Hus-

mandsskoler, og at Goldschmidt og jeg sam-

men med Finansminister N. Neergaard, Gros-

serer C. Th. Rom, Malermester Ludvig Dyrberg,

Grosserer Ferd. Christensen og daværende

Folketingsmand Nielsen-Grøn stiftede Selska-

bet „De hjemløses Venner", der i de første

elleve Aar af sin Virksomhed paa en eller

anden Maade har bistaaet 3.300 Mennesker,

fortrinsvis til Ophold paa en af vore Gaarde:

„Fuglekærgaard" eller „Næsbygaard" (senere

solgt) eller Rejsehjælp til Arbejde eller til

Ophold paa andre Anstalter etc.

Men Arbejdet er svært, og der skal megen

Taalmodighed til, skal man have noget ud af det.

Huxley har Ret: Talenter er almindelige,

men Karakterer er sjeldne.

Og det er jo den faste Karakter, de mang-

ler, som vi vil hjælpe! Her kan man mere

end andet Sted tale om, at Vejen er brolagt

med svegne Løfter, mangfoldige Skuffelser og

Brændevinstaarer.

Her i denne Flok — vore Brødre paa

Landeveje og Gader findes hele Stemnings-

skalaen fra den sorteste Fortvivlelse til den

lyseste Humor.

Spise- og Læsestue paa „Fuglekærgaard"

Humanite

Brændevinen er disse Menneskers farligste

Fjende. Og hidtil kunde Danmark rose sig

af at have

forholdsvis

de fleste Be-

værtninger

og den bil-

ligste Spiri-

tus!

I mange
Mennesker er

der ligefrem

Lyst til Even-

tyr og vildt

Liv, Slags-

maal og

Kvinderov, i

andre er der

Trang til at

se Ild , og

Bøndergaar-

dene blusser,

Trang til at

stjæle, ,,og de hugger", som en sagde til mig,

„hvor de kan, og der er nok at hugge af!"

Det at betle er for dem ingen Forbrydelse— de betragter Betleriet som store Lag af

Befolkningen i vore Bedsteforældres Tid be-

tragtede Smugleriet — noget, som ikke var

fint, men dog ikke forbudt i Lov og Evan-

gelium.

Og saa gaar de ud paa Landevejen, vel

belastede med den ædelige Brændevin, ikke,

som Drachmann mente, for at slaa ihjel, men
for at bede om en Almisse i Vorherres Navn!

V.

Hvorledes leves der nu paa disse vore

Korrektionsanstalter. hvor man søger at for-

vandle menneskelige Klude til smukt Klæde?

Jeg har nylig besøgt tre af disse saakaldte

Hjem.

Først „Fuglekærgaard" tilhørende Selskabet

.,De hjemløses Venner".

Ejendommen ligger paa et af de smukkeste

Steder i Landet, den er Nabo til Munkebjerg

og Vejle Fjord. Her er — paa den Som-
merdag, jeg var der— groende Marker med
Korn, blaa Blomster og Valmuer. Fuglekær-

gaards Jorder vil imidlertid, som Aarene

gaar, blive forvandlet til en jordbærgivende,

rigtblomstrende, rentabel Have . .

!

Der kultiveres et Stykke Danmark her!

Man erindrer, at 22. Oktober 191o brændte
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Hovedbygningen. Men det nye Hus er blevet

færdigt, — Malerne har lagt den sidste, og

jeg tør sige kunstneriske Haand paa Værket

under Ledelse af Hr. Ludvig Dyrberg.

Man gaar her fornuftigvis ud fra, at Kunst

har en opdragende Værdi, som Garborg et

Sted siger: Hvor man hænger et godt Bil-

lede, lukker man et Stykke Raahed ude

!

Altfor længe har adskillige af den Slags

Hjem været skumle Huse, hvor Uhyggen og

Mørket rugede.

Her er Luft og Sol og Adgang til det

aabne, friske Landskab, Dagfred og passende

Arbejde for dem, der gled og ikke vidste,

hvor de gled hen, før de stod midt i Elen-

digheden.

Man søger her som Kierkegaard siger, at

slaa Fløjdørene op, saa Idealerne kan ses

!

Ejendommen gør sig udmærket gældende

i Landskabet, er ligesom rodfæstet til det,

saa den danner en med det sammenhængende
Enhed.

Og Forstanderen — Hr. Chr. Bang •

—

forstaar som en Amerikaner — Digter natur-

ligvis har sagt, at spænde en Stjerne for sin

Plov! Det er, at give Alumnerne Mod til

at leve videre og mod andet og bedre Maal
end hidtil. Naturligvis er Opgaven svær. Thi

det kan være vanskeligt nok at kroge Træer,

men endnu sværere er det at bøje Mennesker.

Paa „Adserbølgaard", der ejes af Vrids-

løselille Fængselsselskab, vækkes Besætningen

som paa en Kaserne ved glade Hornsignaler:

Reveillen ! Dagen gaar med Arbejde i Mark,

Mose og Have samt ved et nyt Arbejde

:

Jæletræspynt — meget smukt 1

Flere Gange i Løbet af Dagen, jeg var

der, hørte jeg firstemmig Sang.

Der spises ved Fællesbord.

Ledelsen sad Side om Side med „Gut-

terne", min Sidemand havde været en Snes

Aar i Horsens Tugthus, og Dagen efter var

min Kusk en Yngling paa en Snes Aar. der

i to Aar havde været paa Vridsløse for

nogen Brandstiftelse og Forsøg paa Assurance-

svig :

Her er vi alle graa Mus for Vorherre!

En synker i Mosen, hvor en anden gaar

tørskoet over; den strafskyldige gaar nu og

da fri, medens den forholdsvis uskyldige

dømmes og straffes — men vi husker, at

baade de dømte og Dommeren er svage

Mennesker. Og jeg er overbevist om, at

mange af dem, der sidder i Fængslerne

burde være paa Sindssygehospitaler eller i

Aandssvageanstalter.

Og nogle trækker om med Slægtsarv og

synes at være under vis majors Skæbne.

Klokken 10 Aften blæses: Retræten —
hvorefter man har at trække sig tilbage i En-

rum!

Stille er der nu i Hus, Have og Egn.

Mørket er vældet ud af sine Kroge — Natten

er kommen med Skyer; men gennem disse

ser man i Aften Maanens kolde, stenhaarde

Kalkansigt ....
Næste Morgen er jeg over alle Bjerge!

Men Dagen paa Adserbølgaard er mig

uforglemmelig.

Hvem ligner de Mennesker, der er paa

Adserbølgaard? De ligner Dig og mig og

andre Mennesker.

Tilvirkning af Brændtorv (Tørven æltes) paa „Lyns
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Roerne luges paa „L^'ng".

VI.

Vi er paa „Lyng", der egentlig burde

hedde Mose, for her er mere Mose end Hede!

Hedehjemmet er oprettet af samtlige danske

Fængselsselskaber — Formand : Geheimeetats-

raad Goos — og med det Formaal at tage

sig af løsladte og betinget benaadede Mands-

fanger, navnlig til Opdyrkning af Hede- og

Mosejorder. 1 det sidste Driftsaar har der

været optaget 30. Opholdet har gennemsnit-

ligt været paa 98 Dage og kostet 65 Øre

pr. Mand pr. Dag.

Et Tal, som synes at være den alminde-

lige Norm for disse Anstalter.

„Lyng" har som „Adserbølgaard" ca. 400
Td. Land, medens Fuglekærgaard kun har

omkring 30.

Paa „Lyng" gøres et uhyre vanskeligt og

stort Arbejde for at faa Mosen saaledes kul-

tiveret, at den kan give en Afgrøde.

Forholdene her har et mere dystert Ud-
seende — ja, Menneskematerialet er et andet

og vanskeligere end paa „Adserbølgaard'".

Her kæmpes med stridbare, vilde Sind, slappe

Viljer, forbryderske Tilbøjeligheder og sørge-

hgt Arvegods fra en drikfældig Fader eller

en sindssyg Moder — ak, kære, Mennesket

vælger ikke selv den Familie, han vil fø-

des i

!

„Lyng" ligger ensomt, langt fra Kro og

Kirke, i Nærheden af Skjern, 2^/ o Mil fra

Kibæk Station ....
Her er langt, som det paa jysk hedder,

mellem Skorstenene

!

De første Par Mil fra Kibæk er Vejen

god, men efter at vi har passeret Skjærn Aa
bliver den træls og tung. Hvordan mon her

ser ud en Vinterdag, naar Vester-vov-vov

kommer jagende med Syvmilestøvlerne paa
og øsende Sne til alle Sider?

Men nu er det Sommer og Sol .. .

Og Kusken siger mig, at der er „Torren
i æ Vejr"!

Hvad der er rigtigt nok, thi det buldrer

der vesterude, og det skyller ned ... Og
Uvejret kommer nærmere.

Vi kommer gennem en betydelig Plantage

med Juletræer i snorlige Rækker .... Og
snart er vi i Hus. Senere vandrer vi ind

over Marker og Moser, her er Mergel til at

gøre Mosen god med, men den ligger dybt —

,

man søger at gøre Arbejdet saa let som mu-
ligt paa transportabelt Banespor; men man
arbejder i en tung og ret utaknemmelig Jord-

bund, idet den er lavt liggende og let over-

svømmelig.

Der er ogsaa for lidt Arbejdskraft.

P'orstander Hansen er Mand med Trit i,

han burde i Stedet for 10 Mand have 25!
Mosen er stor, her er Arbejde nok . . .

. . . Hvor er her dejligt en Sommerdag I

Om „Lyng" er der store, vidttrukne Land-

skabslinier, en sørgmodig Mose med rislende

Bække, en prægtig Plantage med groende

skønne Træer . . .

Her er frisk efter Regnen, og Luften er

saltsvanger og mættet af Ozon.

Helsebod for syge Legemer og Sjæle !

Som Sommernaboer har „Lyng": Inspektør

Ammitzbøll og Opdagelsespolititiets Chef Hr.

Henrik Madsen. — Her er dejligt, her er

man langt fra Kat og Skarn, som man siger

paa Fyn, og man maatte ønske, at mange
kunde have det saadan, at de ude i den

store, jyske Natur fandt Hvile for en Tid

fra daglig, rastløs Gerning.
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,Lyng'^ : Harvning af Mose, som skal opdyrkes.

VII.

Ofte har jeg ved mit Skrivebord forsøgt

at tegne disse Landevejens Riddere — men
det er svært. Langt lettere er det paa et

Kateder at gøre dem levende for Tilhørere . . .

Og dog staar de som mejslet for En!

Men der er somme Tider en lang Vej fra

Hjærnen til Papiret ?

Der staar nu en Landsknægt for mig

:

Han er lang, knoglet, med et Ansigt, haardt,

som var det skaaret i Træ. Det er en rap-

mundet, slagfærdig Københavner — under

andre Omstændigheder og Forhold vilde han

være bleven Oldermand for et Haandværks-

fag, Børsmand, Soldat eller ....
Nu er det hans Glæde at drikke sig fra

Vid og Sundhed, og hans største Fornøjelse

at snyde Politi og Domstole.

En Gang benægtede han i Maaneder et

Tyveri paa 500 Kr. Frækt løj han. For

han havde Pengene, en 500 Kr. -Seddel syet

ind i sit Tøj.

Dej- staar en Spritdunk paa to Ben.

Han har — hvad der er absolut korrekt —
drukket 5100 Potter Brændevin, een Pot om
Dagen i 1 7 Aar. Kun ikke om Søndagen,

da det var svært at faa tigget de 50 Øre,

han hver Dag har Brug for

!

Han, der er født i en Middelstandsfamilie

i Odense, har i Uger, Maaneder sovet paa

Trappegange, i Stalde, Skure og befundet

sig vel derved. Mærkeligt nok

!

Da jeg sidst saa ham, lignede han et

Fugleskræmsel, bogstaveligt : Bulet, forreven

Hat, graa, lasede Klæder, nøgen Hals og

Bryst. Om Halsen var en flagrende Trevl

slynget i en løs Sømandsknude, Jakken stum-

pede ved Albuerne og Benklæderne over

Anklerne, og paa hans bare Fødder havde

han slubrende Sko. I Haanden havde han

en Pakke Mad, han havde tigget . . .

Seks Gange har han haft Delirium tre-

metis.

Og, sagde han til mig, da han gik, Pro-

fessor Friedenreich har sagt, at jeg har den

stærkeste Hjærne i Danmark, for ellers vilde

jeg ikke have kunnet holde Strabadserne ud.

Der staar en Klud, en stakkels Fyr!

Han er beskeden til den yderste Grad af

Ydmyghed, han smøger sig gennem Døre

som en kælen, myg Kat. Han har ingen

Hjærne — men et stort Hjærte. Da han

ikke længere havde Logis, „steppede" han

paa Gaden om Natten, og da han skulde og

maatte sove, gik han ind paa Assistents

Kirkegaard for at sove og være i Fred for

„Politierne". En Dag slumrede han ind paa

en Bænk og vækkedes, da et Ligtog kom,

han fulgte det paa Afstand og hørte Præstens

Tale — næste Dag mødte han sin Søster,

og det oplystes, at han uden at vide af det

havde været til sin egen Moders Begravelse.

VIII.

Naturligvis bliver der i København gjort

en Del for disse Mennesker, vi her skænker

Opmærksomhed — men alligevel. Tiggeriet er

ved at blive en Landeplage, for mange lever

ligefrem af at betle. Herbergerne er i højere

Grad, end man har tænkt sig, bleven en

Slags Logishuse, hvor Folk i Aarevis kan leve,

blot de kan skaffe en halv Krones Penge

om Dagen. Dertil kommer saa ..Samaritanen",

som er et tvivlsomt Gode; men som en stor

By alligevel næppe kan undvære.

Vi har altsaa i København

:
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Kornhest paa „Lyng".

a) Frelsens Hårs to Herberger, i Saxogade

og Søndervoldstræde.

b) Herberget i Dronningens Tiuergade j 4,

ledet af en udmærket forstaaende Mand,

Hr. Forstander Aagaard.

c) Københavns Arbejdshjem.

d) Missionen for hjemløse Mand, Eskilds-

gade 17.

e) Centralmissionen (Mænd og Kvinder og

Børn), ledet af Metodistpræsten Anton

Bast, en Mand, der har Hjerte for

Smaafolk.

Frelsens Hær har Plads til ca. 300 pr.

Nat, Herberget i Dr. Tværgade til ca. 200.

Missionen for hjemløse Mænd huser om Vin-

teren gratis 60 pr. Nat. I Fjor blev der

paa den Maade her givet Ly til 5000. Der-

til kommer saa Centralmissionen, som kun
har bestaaet et Par Aar, baaren af Pastor

Anton Bast, Bankkasserer C. Petersen, Glo-

strup m. n.

Sidste Vinter blev der givet Nattely til

ca. 8000 Personer og uddelt 13000 Por-

tioner Mad til Voksne og 50 000 Portioner

til Børn.

Virksomhedsfeltet er Adelgade, Borgergade,

Prinsensgade, Helsingørsgade etc.

Og Centralmissionen beskæftiger sig med
det allersorteste, allerfattigste København.

Hvad der i høj Grad er tiltalende ved

denne, som de andre nævnte Virksomheder,

er, at de alle af al Kraft arbejder paa at

føre de overflødige Mennesker bort fra Byen

og ud i Samfundets almindelige Arbejde - -

men skal man virksomt hjælpe dem, maa
de gennem Virksomheder som Fuglekær-

gaard, Adserbølgaard, Lyng o. s. v., o. s. v.

for at blive vænnede til Arbejde og Orden.

Thi man forstaar jo nok, hvad den Arbejds-

kraft er værd, der i Maaneder har gaaet og
drukket Brændevin og dreven om i den store

By i det slettest mulige Selskab.

Om Hans Olsen, der leder Arbejdet inden-

for Missionen for hjemløse Mænd, kunde jeg

skrive en Bog.

Mange gaar under selvforskyldt; men der

er ogsaa Hundreder, som er bleven behandlet

som Gøgen og Ravnemoderen behandler deres

Unger

!

Mængden af de Tusinder, jeg gennem
Aarene har talt med om deres Forhold, har

ikke kendt Hjem, Fader eller Moder; adskil-

lige af dem var fødte paa Fødselsstiftelsen.

Nogle var opdragne for Fattigvæsenets

Regning og havde vandret fra Pleje til Pleje.

Enkelte var komme fra de store Opdragel-

sesanstalter og Børnehjem ; mange var fattige

Enker og Enkemænds Børn.

Men det store Gros kommer fra usle Hjem
i København og Provinserne.

Store Dele af hjemløse Mænd er derhos

smaa af Vækst, saa de kan ikke udføre Ar-

bejde, hvor der skal Kræfter til. Den vel-

voksne har i Reglen større Chancer for Frem-

gang end den fra Naturens Haand mindre vel

udrustede.

LX.

Den næsten permanente Arbejdsløshed i

alle Industristaterne, især om Vinteren, er

Samfundets Sorg. Lediggang og Betleri er

Verdens aabne Saar. I det tyske Rige reg-

ner man med 300.000! I England er der
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ogsaa Myriader af Arbejdsledige, i London

ofte op mod 100.000.

Oprindeligt var Betleriet ligesom en hellig

Ret, der fandt Sted under den katolske Kir-

kes Beskyttelse. Hvem er det, der i Italien

f. Eks. belejrer Kirkeindgange? Tiggere og

Krøblinge! Og Tiggermunkene var endog

— tør vi sige hædrede Gæster paa de adelige

Slotte og i de gamle Kongsgaarde. I vore

Dage er Betleri en Forbrydelse. Og der er

Tiggere — bl. a. en Rebslagersvend Eriksen,

der nu er død — som har faaet omkring

40 Domme. En saadan

Domfældelse — gaar den til

Højesteret — kan let koste

Samfundet ca. 47 5 Kr.*).

Ja, der er sikkert Betlere

her i Landet, som har ko-

stet os ca. 12.000 Kr. —
ja, fra England hører man
ofte om en Familie Ykes.

som i 170 Aar menes at

have kostet Storbritanien

den smukke Sum af 4^/2

Mill. Kr., foruden den Skade

Familien paaførte Samfun-

dets Ungdom ved det slette

Eksempel, den gav

!

Vi maa derfor med Glæde

hilse enhver Bestræbelse, der

gaar ud paa at skaffe Ar-

bejde og vænne dem til

Arbejde, der intet har.

I 1818 anlagde General van den Bosch

den første Landkoloni i Holland.

Senere kom von Bodelschwingh med store

Landkolonier i Tyskland — den første an-

lagdes ved Bielefeldt.

I England grundede General Booth Had-

leigh Farmen, derefter kom Farmene i Ka-

nada og i Kahfornien, hvor Frelsens Hærs

sociale Arbejde ledes af en Dansker: Emil

Marcussen.

Om alle disse Anstalter kan man sige, at

de gaar ud paa at beskæftige arbejdsvillige

Mennesker, uanset Nationatitet eller Religion,

til de kan faa godt Arbejde andet Steds, og til

de bliver i den Stand, at de kan magte

Gerningen, samt at fratage arbejdssky Men-

nesker enhver Undskyldning for deres Drik-

keri og Lediggang.

Til Slutning vil jeg gerne sige, at det, det

gælder om, er, at faa Fingre i de unge.

Og en Institution som „Hjemløs Ungdom",
„GL Ventegodf, er paa rette Spor, naar

den søger at faa den unge Mand i Lære,

medens han er i Stand til at lære. Besty-

relsen, som kom til 1910, har forstaaet sine

Ting. Og Resultaterne er — under Hr.

Thyssen Hansens Ledelse — rent ud gode.

En Opgørelse, jeg har ved Haanden, fortæl-

ler mig:

at af )4 Personer, der harJ været optaget

*) Her i Landet er der (1911) 975 Fanger. Hver

Fange koster pr. Aar Kr. 789.

En .Middag for hjemlese Mænd i Metodistkirkens Lokaler.

paa „Hjemløs Ungdom" er de 28 i Lære
hos københavnske Mestre, 9 er allerede ud-

lærte og kan ernære sig selv, 10 er blevne

anbragte paa Aandssvage og andre Anstalter

og 7 er komne i andre Pladser, da det viste

sig, at de ikke egnede sig for et Haandværk.
Og hvordan bliver disse Drenge behandlet?

Ganske som anden Ungdom i samme Alder.

Derhos faar de hver Uge: Bade, Timer i

Gymnastik og Sang og Lejlighed til at høre

Foredrag af kendte Mænd.
Resultatet her bestyrker mig i den Tro,

at københavnske Drenge lettest opdrages i

København.

Thi det er jo en Kendsgerning, at den

vanskelige Ungdom, der er anbragt paa Op-

dragelsesanstalterne paa Landet, har den Lyst,

de egentlig aldrig bliver kvit, at de vil hjem,

det vil sige, at de vil til København. Og
selv om de skal svide Hytten af — maa de

„spænde". Og hvorhen? Til København,
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naturligvis! Men naar de er i Byen, hvor

skal de saa løbe hen? De løber ikke til

Braaskovgaard eller Landerupgaard

!

Desværre nedlægges „Hjemløs Ungdom"
1. April d. Aar.

X.

Men Pengene ? Alt Redningsarbejde er

dyrt! De første 9 tyske Kolonier kostede

Anstalter med forskellige Varksteder og med

Forplejning i Familieorupper, hvor den enkelte

kan være tinder gavnlig, aandelig og opdragende

Paavirkning.

Og saa maa vi forebygge saa mange Fald,

vi kan,l

Ungdommen paa Københavns Gader maa

til Søs, maa oplæres paa Værksteder som

anden Ungdom, og er der en eller anden,

\"-^'^

.Nj^jf *#•»

„Fuglekærgaard", indviet i Decbr. 1911.

1.2 58.000 Mark. Og i Tyskland er der

over 30 Kolonier. Frelsens Hær har Kolonier i

20 Lande. Her til Lands er der kun ofret

ringe Beløb paa den Sag, som her er Tale

om. Ikke saa meget pr. Aar fra Statens

Side som en Bondegaard koster, som en

Vagabond lader blusse, naar han har faaet

en „patalogisk" Rus og ikke ved, hvad han

gør.

Og store Værdier er gaaet tabt ved Va-

gabondildebrande — spørg Assurancesel-

skaberne !

XL

Hvis man nu spørger mig, hvad der bør

gøres for virkelig at faa disse Forhold refor-

merede, maa jeg sige, at vi tranger til store

der vil paa Landet og lære Landvæsen —
saa lad ham rejse!

De ældre er sværere at tumle.

Og de koster Samfundet mere, skal de

ind paa vore Redningshjem, end de koster,

hvis man antager sig dem som helt unge.

Vort Arbejde i denne Egn burde centra-

liseres — men det er al Tid svært at faa

mange Hoveder under én Hat!

I København er der ingen Udsigt til Sam-

arbejde.

Og endnu sværere er det at faa vore smaa

Midler til at slaa til — for man glemmer

saa let, at de Mennesker, der her er Tale om,

mere er syge end sunde og derhos absolut

uøvede og afvænnede med at udføre et dagligt,

regelmæssigt Arbejde, har de lært et.
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Arbejdet gaar ikke som paa en Fabrik, hvoi

den enkelte er et veltilpasset Hjul i Maskinen;

men Arbejdet viaa lempes efter enhvers Yde-

evne, og den er til at begynde med al Tid

ringe.

Men never give up

!

Og den, der vil hjælpe os, skal have Takl

Og vi bør frygte for at dø, indtil vi

har gjort noget godt, der kan overleve os I

Vi er alle skabte til noget bedre, end det

vi er!

Og vi bør ikke gaa i Rette og dømme,
thi de værste Snublesten opdager man først

— naar man er falden over dem.

Og husk, at det ikke er alle hvide Heste,

der kommer til at gaa for Bryllupskareterne

!

En Julefest i Metodistkirkens Menighedslokale for hjemlese Mænd.
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„Fram" foran den store Isbarricre.

KAMPEN OM SYDPOLEN
Af Alf. Trolle.

SAALANGT Historien gaar tilbage, har der

til Egnene omkring Sydpolen knyttet

sig Forestillingen om vanskeligt tilgængelige

Lande blokerede af Drivis og opfyldt af

Gletchere.

Men noget Kendskab dertil havde man

ikke indtil det 18. Aarhundredes Begyndelse.

Af og til skete det vel, at dristige Hvalfan-

gere trængte frem i disse frygtede Farvande,

men i saa Fald bevarede Vedkommende

Hemmeligheden for ikke at lokke andre til.

Ved Begyndelsen af det 16. Aarhundrede

tænkte man sig, at der var et stort Fastland

„Terra Australia" omkring Sydpolen ligesaa

stort som Landmasserne paa den øvrige Del

af Jordkloden, og man troede, at dette mæg-

tige antarktiske Kontinent strakte sig norden

for Polarkredsen ud i de tre tilgrænsende

Verdenshave, det stille, det atlantiske og det

indiske Hav.

Den engelske Kaptain James Cooks Rejse

med Skibene „Resolution" og „Adventure"

fra 17 73— 7 5 viste, at et saadant Fastland,

hvis det overhovedet eksisterede, maatte ligge

hovedsagelig søndenfor Polarkredsen, idet

Cook foretog en Jordomsejling langs denne

og tre Gange passerede den uden at se noget

til „Terra Australia".

Det sydligste Punkt Cook naaede var 71''

10' s. Br. omtrent 1100 miles fra Syd-

polen.

I 1819—21 udsendte Kejser Alexander I af

Rusland to Skibe under Kommando af Kaptain

V. Bellingshausen, og denne fuldførte en lig-

nende Jordomsejling, men var dog heldigere

end Cook, idet han opdagede noget Land paa

omtrent 70° L. V, f. Greenwich, som han

efter sin høje Hersker kaldte Alexander d. I

Land.

Dette var det først opdagede Land inden-

for den antarktiske Polarkreds, en Del at

West-Antarktis, som senere skulde blive

nærmere undersøgt af de Gerlache og Norden-

skjold.

Det ligger omtrent ret Syd for Kap Horn

og Ildlandet i en Afstand derfra af ca. 600

miles, og v. Bellingshausen traf her paa

Syd-Shetlandsøerne en hel Del amerikanske

Sælfangere, som lod til at være godt kendte

i disse Egne, men som af Frygt for Kon-

kurrenterne intet vilde røbe af deres Viden.

I 1833 sejlede en Englænder James

Weddell paa omtrent 35''L. V. f. Greenwich

i et fuldstændig isfrit Hav indtil 74° 15'

s. Br. og naaede saaledes 3 Breddegrader

sydligere end Cook.
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Havet her østen for West Antarktis op-

kaldtes efter ham Weddell-Havet, og som

det fremgaar af Kortet danner det en stor

Bugt mellem West Antarktis og det senere

af Skotten Dr. Bruce opdagede Coats Land,

hvor Dr. Bruce i de senere Aar 1902—04

har gjort Undersøgelser.

I 1830 opdagedes Enderby Land paaca. 50 '^

0. L. og West Antarktis betraadtes for første

Gang af en Englænder Biscoe. 1833—34

opdagedes det i Nærheden af Enderby Land

liggende Kemp Land (ca. 60 ** ø. L.) af

hans Landsmand Kemp, samt i 1839 de

vulkanske Balleny Øerne der har en Højde

paa 14.000' af Balleny. Denne Englænder

saa paa ca. 121*^ ø. L. og ca, 65*' s. Br. en

Strækning af Kystlinien mellem det nuvæ-

rende Kejser Wilhelm II's Land og Syd

Victoria Land, hvilket han kaldte „Sabrina

Land" efter sit Skib, der gik under med

Mand og Mus i en forrygende Snestorm.

Det fremgaar heraf, at indtil Midten af

1830erne havde Britterne ubetinget Forrangen

i de antarktiske Opdagelsesrejser, og med Und-

tagelse af V. Bellingshausen skyldtes alle

Opdagelserne indtil da britiske Søfolk, hvis

Mod og Dristighed her som paa andre Egne

af Jordkloden førte dem frem i første Række

blandt Nationerne.

Det var vel nok en Skuffelse for de prak-

tiske Britter, at de ny opdagede Egne ikke

bød nogen Handelsgevinst, men ogsaa den

videnskabelige Interesse viste sig at være stor,

idet Eftersøgelsen af den magnetiske Sydpol

gav Anledning til 3 store Expeditioner, der

omtrent samtidig besejlede de antarktiske

Have— nemlig en fransk under Dumont d'Ur-

ville fra 1837—40, en amerikansk under

Wilkes fra 1839—42, og den i sine Resul-

tater betydningsfuldeste af dem alle, Eng-

lænderen Ross' fra 1839—43, hvilken sidst-

nævnte blev Banebryderen for de videst-

fremtrængende af de senere Expeditioner

(Borchgrewinck-Scott-Shackleton-Amundsen).

Det var som sagt Eftersøgelsen af den

magnetiske Sydpol der var Hoved formaalet

med disse Expeditioner, idet den berømte

Matematiker Gauss Arbejder om Jordmagne-

tismen og den store tyske Forsker A. v. Hum-

boldt i høj -Grad havde vakt Interesse her-

for. Kong Louis Philippe af Frankrig gav

da i 1837 den franske Søofficer Dumont

d'Urville Ordre til at afsejle med Korvetterne

„Astrolabe" og „Zelée" paa en Forsknings-

rejse mod Syd.

Den modige og uforfærdede Officer opda-

gede Louis Philippe Land paa ca. 60" v. L.,

(en Del af West- Antarktis), og sejlede ud

fra Hobart paa Tasmanien (den samme Havn

som Roald Amundsen nu ligger i) for at

gøre et Kryds i Pakisen og paa eget Ansvar

forsøge at naa den magnetiske Sydpol, hvilket

sidstnævnte ikke stod i hans Sejlordre.

Under denne Sejlads opdagede han et

Stykke af Kysten omtrent ved K. Carr, hvis

høje snedækte Fjælde fik Navnet Adélie-

Land efter Madame Dumont d'Urville.

Han beskriver Rejsen saaledes : „Vejret

var smukt, Isbjergene lyste af det reneste

hvidt og det dybeste blaa i Solens Straaler,

og omgav os med en æventyrlig Magt. —
I Dagevis var Havet spejlblankt og ikke en

Vind rørte sig til at drive vore Skibe frem.'"

Det var i Januar Maaned (svarende til

vor Juli) altsaa i den bedste Sommertid, at

Sejladsen og Vejret var saa behageligt —
til andre Tider rasede ofte stærke Storme, og

selv om Sommeren skete det, at Skibene

bleve forslaaede af Storme.

Under denne Sejlads fandt i Nærheden af

K. Carr et mærkeligt Møde Sted — idet

den ene af d'Urvilles' Korvetter „Astrola'oe"

i en Klaring i Taagen pludselig saa en frem-

med Brig — de to Skibe kom imidlertid

ikke hinanden nærmere, og skiltes atter

uden at have hilst paa hinanden.

Det maa have været ejendommelige Fø-

lelser, der besjælede Besætningerne paa disse

to Skibe, der saa pludselig mødtes og skiltes

i fjerne utilgængelige Egne, om hvilke man
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skulde have troet, at de opfordrede Menne-

sker til at holde sammen istedetfor at gaa

hver sine Veje. — Briggen hørte til Ameri-

kaneren Wilkes Eskadre, hvilken bestod af

6 Skibe, der i 1839 var afsejlede fra Ild-

landet. Skibene var ikke forstærkede til

Under denne Sejlads skete det omtalte

Møde mellem én af hans Brigger og „Astro-

labe".

Hele Kyststrækningen her kaldtes senere

Wilkes Land, endskønt d'Urville og Balleny

før denne havde set enkelte Strækninger af

Kaptejn Roald Amundsen.

Sejlads i isopfyldte Farvande og havde hverken

tilstrækkelig eller hensigtsmæssig Proviant til

Rejse i arktiske Klimater.

Baade Besætningerne og en Del af Offi-

cererne blev derfor utilfredse, men trods alle

Vanskeligheder lykkedes det Wilke i Januar

1840 at føre sin Eskadre frem i det af Is-

bjerge og Drivis opfyldte Farvand, jevnlig i

Sigte af Landet fra K. Hudson forbi K. Carr

og hen mod Termination Land (i Nærheden

af det nuværende Kejser Wilhelm II Land).

den, men Wilke var den, der først besejlede

den største Del af Strækningen.

Da den engelske Søofficer Kaptain James

Clark Ross i 1840 kom til Byen Hobart

paa Tasmanien med sine Skibe „Erebus" og

,,Terror", hørte han om Wilkes og d'Urvilles

nylig gjorte Opdagelser netop i de Egne,

som han af det engelske Admiralitet havde

faaet Ordre til at besejle. James Ross be-

sluttede i sin Vrede at foretage sine Under-

søgelser noget østligere, og netop derved

393



Kampen om Sydpolen

lykkedes det ham at gøre ov'ermaade vigtige

geografiske Opdagelser.

Kaptain Ross' Maal var først og fremmest

den magnetiske Sydpol — han havde i 1831

været ved den magnetiske Nordpol og var

en Mand med stor Erfaring i arktiske Rejser

og han havde Skibe der var kraftigt byg-

gede og forstærkede til Sejlads i Isen —
derfor betænkte han sig ikke paa at sætte

Kursen ret imod Syd ind i det Ukendte,

hvilket ingen af hans Forgængere havde

vovet.

Den 5. Januar 1841 trængte han ind i

Pakisen paa omtrent 170" ø. L. ; og efter

at have passeret et 100 miles bredt Belte

af Drivis naaede „Erebus" og „Terror" ind

i omtrent isfrit Farvand, Ross-Havet kaldet

efter den dristige Opdager.

Skibene sejlede langs den høje bjergfulde

Kyst af Syd Victoria Land, forbi K. Adare

med Sabine Toppen, og Ross troede allerede,

at Vejen til Sydpolen var aaben, da han den

28. Januar 1841 paa omtrent 78*^ s. Br. op-

dagede Røgen af Vulkanerne Erebus og Terror

og derefter stoppedes op af den saakaldte

store Isbarriere. Ross sejlede i flere Dage

langs denne mægtige Ismur, der fra en

Højde af ca. 200 Fod faldt stejlt af mod
Havet. Den strakte sig over 2 50 miles i

omtrent østlig Retning indtil ca. 167'' v. L.

f. Gr\Y. her stoppedes Skibene op paa Grund

af tæt Drivis, og Ross maatte vende om,

og da han ikke kunde finde Overvintrings-

havn, vendte han tilbage til Hobart i April

1841.

Den sydligste Bredde, der opnaaedes. var
78

o 11' s. Br. — hvilken Bredde naaedes

i 1842 under et nyt Forsøg paa at naa

frem. —
Kaptain James Ross' Opdagelser var bane-

brydende — hans Expedition var gennem-

ført med overlegen Sømandsdygtighed og

„Great Britain" havde atter vundet Første-

plads i Kappestriden om Udforskningen af

det antarktiske Kontinent.

Skønt Ross slog til Lyd for Hvalfangsten

i de sydlige Have, var de følgende Aartier

al Interesse optaget af den arktiske Forsk-

ning, af Sir John Franklins' ulykkelige

Skæbne, og der skete intet af Betydning i

de sydlige Egne.

Den bekendte Challenger-Expedition 1872

— 76 kom vel i de sydlige Farvande, men

trængte ikke ind i Drivisen.

Først i 1890erne kom der atter Liv imod

Syd, og nu var det Hvalfangerne, især de

driftige Nordmænd og Skotter, som paa deres

Fangstexpeditioner samtidig dyrkede viden-

skabelige Undersøgelser.

Med de norske Hvalfangere fulgte C. Borch-

grewinck og med de skotske Dr. Bruce.

Begge disse Mænd foretog senere selvstæn-

dige Expeditioner : Dr. Bruce opdagede bl. a.

Coats Land (1902—04), og Borchgrewinck

(1898—1900), udrustet af en engelsk For-

lægger, overvintrede ved Kap Adare og

gjorde Slæderejser langs med den store Isbar-

riere, ved hvilken Lejlighed Borchgrewinck

kortlagde den Havn, som Roald Amundsen

nu i Vinter benyttede og kaldte „Framheim*^

(se Kortet).

Man kan saaledes nok sige, at „Framheim"

var et særlig norsk Udgangspunkt, og Nord-

mændene var de første, der overvintrede i

det antarktiske Kontinent.

1897— 99 rejste Belgieren de Gerlache til

Egnene omkring West-Antarktis, paa hvilken

Rejse Roald Amundsen var Styrmand og

gjorde sine første Erfaringer i de sydlige

Egne.

Omkring Aaret 1900 startedes en Række

Expeditioner fra forskellige Lande for at gøre

samtidige videnskabelige Undersøgelser og

heri deltog:

Tyskland — Drygalski 1901—03.

England — Scott 1901—04.

Sverige — Nordenskjold 1902—04.

Skotland — Bruce 1902—04.

Frankrig — Charcot 1903—05.
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Kampen om Sydpolen

Det videnskabelige Udbytte af alle Expe- og man vil saaledes erindre de meget tragi-

ditionerne var stort. ske Omstændigheder, under hvilke Norden-

Den engelske Søofficer Kaptain Scott skjolds Skib „Antartic" blev skruet ned, og

naaede længst mod Syd (82° 17') ad den Expeditionen reddet af en argentinsk Orlogs-

saakaldte engelske Rute med Udgangspunkt mand.

i Egnene omkring Erebus og Terror i Syd 1907— 09 rejste Englænderen H. Shackle-

Victoria Land. ton, som var Deltager i Scott-Expeditionen,

Disse Expeditioner er endnu i frisk Minde, ad samme Rute som Scott og naaede tildels
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ved Hjælp af Ponyer og Motorslæder at plante

Union Jack paa 88" 23' s. Br. i en Højde

af 3.063 m o. H.

Men det stolte England vilde naa det

yderste Maal Sydpolen.

Kaptain Scott afrejste med dette Maal for

Øje i 1911 med en glimrende Udrustning og

har rimeligvis valgt samme Rute som paa

sin tidligere Expedition.

Men før noget Bud fra Kaptain Scott

naaede Omverdenen lykkedes det som bekendt

den energiske og sympathiske norske Opdager

Roald Amundsen at henlede hele den civili-

serede Verdens Opmærksomhed paa sig ved

Beretningen om sin glimrende gennemførte

Fremtrængen mod Sydpolen med Framheim

som Udgangspunkt,

Naar Roald Amundsen har kunnet naa

saa hurtigt ud til Omverdenen med sit Skib

saa ligger dette sikkert i, at han har Sø-

mandens Blik for, hvor Skibet kan ventes at

komme tidlig fri af Isen i den korte Som-

mer.

De Slæderejser han har foretaget er for-

trinlig udførte, men der er intet mærkvær-

digt eller utroligt i de opnaaede Distancer

og Hastigheder, naar man tager i Betragtning,

at store Dele af Rejsen er foregaaet over

jevne Strækninger, medens Slæderejsen mod

Nordpolen maa foregaa over et Hav, hvor Isen

stadig er i Drift og skrues op i vanskeligt

passable Skruevolde.

Vi Danske har ikke gjort nogen Indsats

i Kampen om Sydpolen — dertil har vor

store Koloni Grønland med Rette lagt for

stort Beslag paa Kræfterne — men Roald

Amundsens Bedrift lyser dog ogsaa op i

vort Land — hvor hans Færd er fulgt med

Interesse og Beundring af mange.

Et Blik paa Kortet viser os, at selv om

Kampen om at naa Punktet Sydpolen nu

er endt, saa staar dog tilbage den fuld-

stændige Udforskning af det antarktiske Kon-

tinent og en Opklaring af de Gaader som

dette mægtige Land endnu byder den evigt

higende Menneskeaand.
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FRA KUNSTINDUSTRIMUSEET
Et Foredrag for „Kunstindustrimuseets Venner" i Anledning af deres første Gaver til Museet.

Holdt i Selskabets Møde den 18. Januar 1912.

Af Direktør Emil Hannover.

ogMINE Damer

Herrer

!

Naar jeg i det føl-

gende skal have den

Fornøjelse at forestille

Dem de Genstande,

som vort Selskab ef-

ter sin Bestyrelses Be-

slutning og efter mit

Forslag vil skænke

Kunstindustrimuseet i

Aar, er det mig en

kær Pligt at forud-

skikke en hjertelig Tak

fra Museet for disse

Gaver. Hver for sig

betegner de Udfyldel-

sen af et Savn i Mu-

seet. Allerede dette er

godt. Bedre er det

dog, at de hver for sig er et Varsel om

videre Udvikling af vort Museum ved Med-

virkning af vort Selskab, som jo forhaabent

lig stadig vil gaa frem i Væxt og først sent

høre op at existere.

Jeg begynder med den mindste Genstand,

denne lille brune Kande af Stentøj. De vil sik-

kert finde den smuk. Maaske dog ogsaa lidt for

beskeden til at forklare den Kendsgerning, at

vi her i Museet glæder os i høj Grad over

den. Men den hører til den Art Ting, som

man ser paa med forøget Interesse, naar man

først er bleven kendt med det dem iboende

Værd som Vidnesbyrd om en historisk Per-

son eller om historiske Forhold. Jeg skal

nu forsøge at delagtiggøre Dem i noget af

vor Glæde over den lille Kande ved i Kort-

hed at fortælle, hvorledes det forholder sig

med den.

Kande af redt Stentøj. Udført af J. F. Bettger, ca. 1708.

Gave fra „Kunstindustrimuseets Venner". 1911.

De véd, mine Da-

mer og Herrer, at me-

dens Porcellænet i Kina

var en ældgammel Op-

findelse, blev det i Eu-

ropa først opfundet for

netop 200 Aar siden.

Hvad man forud havde

kendt i Europa af Ke-

ramik, var ikke Por-

cellæn. Det var dels

det uglaserede Terra-

cotta, dels den gen-

nemsigtig glaserede

Lervare, dels den uigen-

nemsigtig glaserede

Fayence, endelig det

haardtbrændte, mest

uglaserede Stentøj. Alt

dette var i Sammenlig-

ning med Porcellænet primitiv Teknik. Porcel-

lænet derimod, saaledes som man lærte det at

kende i større Omfang, efter at Søvejen til Indien

var aabnet, det kinesiske Porcellæn, var et

højtudviklet, ædelt teknisk Produkt, udgaaet

af en ukendt Proces. Det var gennemsigtigt,

modstandsdygtigt overfor Varme og ætsende

Stoffer, havde derhos Glasuren og den skønne

hvide Farve. Det var gjort af et Stof, Kao-

linen, som adskilte sig fra det almindelige

plastiske Ler ved at være sammensat af for-

skellige Bestanddele, der under Brændingen

forholdt sig forskelligt, ja modsat, idet Hoved-

bestanddelen end ikke i den stærkeste Ild

smelter, men forbliver fast, medens de øv-

rige Bestanddele, Feldspat, Kridt og Kalk

derimod smælter og omflyder det faste Stof,

der efter Afkølingen ligger indkapslet i det

størknede Stof. Dertil kommer Glasuren, et
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tyndt og gennemsigtigt Overtræk, bestemt

blot til at beskytte Porcellænet, med hvilket

det dog indgaar en fast og uadskillelig For-

bindelse. At opfinde Porcellænet var saaledes

at gøre to Opfindelser, der var ganske uaf-

hængige af hinanden.

I et Par Aarhundreder fristede Opfindelsen.

Ved sin Skønhed lokkede Porcellænet, men

endnu mere ved sin Handelsværd. Der skulde

ikke meget Handelsblik til at indse det Øn-

skelige i at frigøre sig for den Tribut, man

saalænge havde betalt til det fjærne Østen,

tilmed til et hedensk og foragtet Folk, for

hvis ældgamle Kultur man endnu var uden

Respekt.

Man kunde paa Kemiens daværende Stand-

punkt selvfølgelig ikke analysere det kinesi-

ske Porcellæn, og da man i Kina vaagede

over dettes Hemlighed , var man i Europa

henvist til Gisninger. Der gik Sagn om,

at det kom fra Byen Tingui og tilvirkedes

af en vis Jord, der uddroges som Erts af

Miner og taarnedes op i store Dynger, i

hvilke det henlaa prisgivet Vind og Vejr i

et halvt Aarhundred. Senere, i Begyndelsen

af det 16. Aarhundred, hed det sig, at det

lavedes af MusHngeskaller og Æggeskaller,

der i 100 Aar havde henligget i Jorden.

Endnu i det 17. Aarhundred var disse Fab-

ler ikke uddøde.

Ikke destomindre forsøgte man Opfindelsen

og troede ogsaa nogle Steder at have gjort

den. Man gik nemlig ud fra Porcellænets

rent ydre Egenskaber, navnlig dets Gennem-

sigtighed, og sluttede deraf, at det var en

Slags Glas. Men i Stedet for at naa frem

til Opfindelsen fjærnede man sig fra den ud

fra denne Betragtning, Af disse Forsøg er

de mærkeligste det saakaldte medicæiske Por-

cellæn, nu det sjældneste af alle keramiske

Sjældenheder og i og for sig ogsaa et saare

skønt Produkt. Men ikke Porcellæn. Selv

om der tilfældigt synes at have indsneget sig

noget Kaolin deri, og selv om det er gen-

nemsigtigt, er det et Blandingsprodukt af

Glas og Ler med Blyglasur, blødt og uden

Porcellænets Modstandskraft. Ganske natur-

ligt blev disse de tidligste Forsøg foretagne

i Italien, hvor Fayencekunsten, Majolikaen,

havde naaet sin første store Blomstring, og

ligesaa naturligt blev de næste Forsøg fore-

tagne i de Lande, hvor Fayencekunsten naaede

sin anden store Blomstring, i Frankrig og

Holland. I stedse større Omfang førtes nu

(det 17. Aarhundred) det kinesiske Porcellæn

til Europa, hvor det fra at have været en

Luxus blev en Fornødenhed, der hang sam-

men med den fra Orienten nylig indførte

Kaffe- og Thedrikning. Den første Følge

var ganske vist de Forsøg paa i Fayence at

efterligne det kinesiske Porcellæn, som De

kender fra Delft. Men længe lod man sig

ikke nøjes hermed. I Frankrig var under

Ludvig XIV og Colbert Merkantilismen op-

staaet med dens Fordring til, at et Land

ved sin egen Industri burde gøre sig uaf-

hængigt af andre Lande. Statsmanufakturerne

grundlagdes; det laa da nær ogsaa at for-

søge sig i Fremstillingen af det kostbare

Porcellæn.

Det blev dog hverken Frankrig eller Hol-

land, som fik Æren af Opfindelsen, men

derimod Tænkernes og Grublernes og de Lær-

des Land, Tyskland, hvor man stod frit over-

for Problemet og ikke var fangen i kerami-

ske Fordomme. Talrige Forsøg var ogsaa her

blevne gjorte, saaledes bl. a. af Rubinglassets

Opfinder, Kunckel, samt af den sachsiske

Lærde og Adelsmand Ehrenfried Wahher von

Tschirnhausen. Selv levede og døde den

sidste i den Formening, at han virkelig havde

opfundet Porcellænet. Sandsynligvis skuffede

dog ogsaa han sig; meget tyder derpaa, selv

om intet af hans Forsøg er os levnet. Men

hans Forsøg foranledigede Alkymisten Bottger

til den Fortsættelse, som nu saa hastigt kro-

nedes med Held, at der ikke medgik mere

end et Tiaar, før det europæiske Porcellæn,

identisk med Kinas, var opfundet.

Opfinderen af Porcellænet, Johan Friedrich
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Bottger var født 1682. Tidlig ytrede han

Interesse for Kemi; man bestemte derfor at

lade ham studere Medicin, og han kom i

Lære i et Apothek i Berlin. Begærlig efter

Ry og Guld, anlagt desuden for det mysti-

ske, kastede han sig dog snart over Alky-

mien, og det har indtil for nylig været troet,

at det var under selve sin Søgen efter de

Vises Sten, at han tilfældig fandt Porcel-

lænet.

Han var som Alkymist højt anskrevet af

sine Samtidige og Efterfølgere i Faget. Vel

galdt han ikke for at være blandt de yderst

faa Udvalgte, der selv havde været i Stand

til at fremstille den saakaldte „røde Tinktur"

eller den store Elixir, som farvede uædle

Metaller til Guld. Men at han havde været

i Besiddelse af Tinkturen, derom tvivlede

man ikke. Man vidste, at han var flygtet

fra den pragtelskende Kong Friedrich af

Preussen, der pønsede paa at fange den for-

mentlige Guldfugl til sin egen Fordel, og

det rygtedes snart, at han paa sin Flugt til

Sachsen var bleven tagen i Forvaring af den

polske Konge og Kurfyrste af Sachsen, Au-

gust den Stærke, en ikke mindre pragtsyg

Monark, ja Tysklands største Pengeforbruger

i Datiden.

Med alle Midler, der var i hans Magt,

støttede August den Stærke Bottger i hans

Bestræbelser. Fraregnet, at han berøvede

ham Friheden, indrømmede han ham alt.

Men alt forgæves: det ventede Guld ude-

blev. Da synes Bottger at have rettet sin

Opmærksomhed paa en praktisk Udnyttelse

af sin kemiske Indsigt og at have vakt Kon-

gens Interesse for en Virksomhed i keramisk

Retning, en Fabrik for Fremstilling af Fa-

yence. I al Stilhed havde han dog sat sig

det større Maal at opfinde Porcellænet. Man

holdl nu ved Aaret ijo8. En Uendelighed

af Forsøg var gjorte, alle mulige af de saa-

kaldte farvede Jordarter var forsøgsvis brændte,

deriblandt den jærno.xydholdige, de Gamles

Terra sigillata. Da viste det sig, at naar

denne røde Jord blev blandet med et Ler

fra Plauenscher Grund ved Dresden, fremkom

der efter Brændingen et Stof, der var saa

haardt som Sten, og som lod sig slibe til

at ligne en kostelig Sten.

Af dette Stof er vor lille Kande.

For B5ttger selv var dette, det nuomstunder

saa berømte „Boftgerske Stentøj'^, ikke Sten-

tøj, men Porcellæn, — en Efterligning af

det „røde Porcellæn" fra Kina, det saakaldte

„Boccaro"-Porcellæn , der fra det 16. Aar-

hundred var blevet fremstillet i Provinsen

Jishing (hvor det laves den Dag i Dag),

og som i det 17. og 18. Aarhundred

blev indført i store Mængder til Europa.

Vi véd forlængst, at det intet har med Por-

cellæn at gøre. Men for Bottger og hans

Samtid gik nær sagt al Keramik ind under

Begrebet Porcellæn ; det var ikke Porcellænet

„an und fiir sich", man søgte at finde, men

det kinesiske Porellæn i alle dets forskellige

Arter og derunder ogsaa den røde.

At det røde Porcellæn nu var fundet,

gjorde kun Søgningen efter det hvide saa

meget ivrigere. Fra alle Jordens Egne lod

man hvide Jordarter komme uden at ane, at

man besad dem til Overflod i et kaolinhol-

digt Ler fra Colditz. Men gennem alle disse

Forsøg fastslog man dog efterhaanden det

egentlige Porcellæns Princip. Thi vel for-

holdt disse Lerarter sig forskelligt til Ilden;

men da man stadig havde Lejlighed til at

iagttage, at hvide Substanser, som ogsaa ved

Smeltningen forblev hvide, vanskeligere paa-

virkedes af Varmen end de, der forandrede

Farver, førtes man ganske naturligt til at

foretrække de tungt smeltelige Jordarter og

derimellem dem, der stod Kaolinen nær eller

var Kaolinen selv.

Det vilde føre for vidt her at forfølge

Bottgers videre Forsøg, som i 1709 førte til

det egentlige Porcellæns Opfindelse. Naar

Museet en Gang er kommet i Besiddelse af

et Stykke af Bottgers første virkelige Porcel-

læn (og hvorfor skulde vi opgive Haabet
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om, at det kan ske), vil der være Anledning

til at tale om dette og om den Del af

Meissner-Fabrikens Forhistorie, som knytter

sig dertil. Talen bør i Aften være om det

Stadium af Opfindelsen fra hvilken vor lille

Kande skriver sig, og om Arten, som den

tilhører.

Om Arten har ingen ringere end Gotfr.

Semper udtalt, at det røde Stentøj som tek-

nisk Opfindelse betragtet ikke staar synderlig

tilbage for selve Porcellænet, og sandt er det,

hvad mange har indset og sagt siden, at

dette Produkt stoflig set er den ædleste Frem-

bringelse af den europæiske Keramik, — at

det, skønt fremstillet i efterlignende Øjemed)

er et ganske selvstændigt Produkt, og at det

endelig i kunstnerisk og teknisk Henseende

har faaet saa mangfoldig og ædel en Udform-

ning, som næppe noget andet keramisk Pro-

dukt. Med Rette udbryder Ernst Zimmer-

mann i sin smukke Bog om Meissner-Porcel-

lænets Opfindelse (som for en stor Del er

benyttet til Fremstillingen her): ,,So liegt

in der That in der Erfindung und Durch

gestaltung des Bottgersteinzeugs eins der ruhm-

reichsten Kapitel aller Keramik vor".

Rent i Almindelighed er vel Fremstillingen

af et keramisk Produkt af jærnholdig Jord

ingen Bedrift. Jærnholdig Jord ligger i Jor-

dens Overflade utallige Steder paa Jordkuglen

og er fra ældgammel Tid bleven anvendt i kera-

miske Øjemed. Allerede de gamle Romere

havde deres „samiske" Vare, ogsaa kaldet

„terra sigillata". Om det kinesiske „Boc-

caro" har jeg allerede talt. Ogsaa Japanerne

har anvendt den i deres Bizen-yaki, og baade

Englændere, Hollændere, ja selv Tyskere har

brugt den tidligere end Bottger. Men den

keramiske Værdi af alle disse Produkter er

meget forskellig efter Stoffets Fasthed, Styrke,

Skønhed efter Branden. Mange af disse Pro-

dukter er slet ikke Stentøj, men svagt brændt

Lertøj. Bottgers frembyder uden Sam.menlig-

ning det ædleste Stof, den højeste Styrke,

den største Skønhed. Det er saa fintkornet,

at det i Sammenligning med det næstbedste,

det kinesiske, med dets ruere og raaere Over-

flade er fedtet-glat i Huden. Det er egalere,

dybere, m.ere mættet i Farven, end noget

andet brunt Stentøj. Det er endelig saa fast,

kompakt, stærkt, at det paa Brudflader er

skarpkantet, og saa stenhaardt, at man end

ikke kan angribe det med en Fil. Og ende-

lig er der dets mangfoldige og i de fleste

Tilfælde ualmindelig smagfulde kunstneriske

Udformning.

Man maa have set de 800 Stykker i Mu-

seum Johanneum i Dresden, formodentlig

helst ogsaa, hvad jeg desværre ikke har set,

de 300 i det hertugelige Museum i Gotha

for at have det rette overvældende Indtryk

af denne Mangfoldighed af Former og Arter,

og man maa vide, at det altsammen er ble-

vet til i Løbet af to smaa Aar for tilfulde

at vurdere Bottger som producerende Geni.

Lad saa være, at Formerne maaske delvis

skyldes Hofguldsmeden Irminger; de mange

tekniske Arter er dog sikkert Bottgers Ar-

bejde, og i Formers og Arters fornuftmæssige

og smagfulde Forening har han vel ogsaa

nok en væsentlig Andel. Der er gennem-

brudte Stykker; der er matte brune med

paalagte Forsiringer i Relief; der er sort-

glaserede med eller uden Dekoration i Guld

eller i broget Lakmaleri; der er brunt gla-

serede, dekorerede i Sølv eller med Emalje-

farver. Og der er frem for alt de slebne

Stykker, til hvilke vor er saa heldigt at

høre. En saadan Rigdom paa Arter i ét

og samme Materiale havde, kan man sige,

Keramiken ikke kendt før Bottger.

Bottgers originaleste Bedrift er Slibningen

af det af ham opfundne Produkt. Først

Slibningen, d. v. s. den fuldstændige Afglat-

ning indtil Glansslibning af Overfladen, har

givet Bottgers Stentøj den Forædling, der

stiller det i første Række mellem alle Tiders

keramiske Frembringelser, ja jævnstiller det

med Natursten, Ædelsten og gør det værdigt

til det Navn, som Bøttger selv har givet
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det : Jaspisporcellæn. Først gennem Slibnin- bestaaet andre Prøver. Modellen er kendt

gen fik det røde Stentøj sin dybe, mættede af talrige Exemplarer, hører til dem, som

Farve, sin levende Glans, sin hele Delikatesse. Bottger oftest benyttede, og paa hvilke han

I og for sig var det ganske naturligt, at anvendte alle sine forskellige Dekorations-

Bottger fandt paa at overføre denne Glas- maader. Desuagtet kunde vor Kande jo

Teknik paa Stentøjet. Glasslibningen var være en Kopi. Men var den en Kopi, kunde

netop den Gang paa sit Højeste, og Bottger den ikke paa en Millimeter have stemt med

var sikkert gennem Tschirnhausen fortrolig det Højdemaal, som de tilsvarende Kander i

med den. Men det vidner dog om hans Johanneum har ; thi som De véd, svinder

geniale Blik, at han har set, at Slibningen Leret i Brændingen, og end ikke den for-

vakte al den Skønhed til Live, som slumrede synligste Falskner, som havde taget denne

i Stentøjets Stof og sluttelig skabte et Kle- Omstændighed med i Betragtning vilde kunne

nodie af den kolde Klump Ler. naa nøjagtigt det rette Maal. Kommer nu

Nu, mine Damer og Herrer vil De maaske hertil, at Slibningen er en saa langsommelig

se med nogen Agtelse og Ærbødighed paa og kostbar Proces, at de slebne Bottger-Ar-

den lille Kande. Den er i strengeste For- bejder hidtil kun er blevne efterlignede et

stand ingen absolut Sjældenhed. Som jeg eneste Sted og dér i et langt blødere Mate-

allerede har sagt, er der i Johanneum i riale, kan vi være ganske beroligede, og det

Dresden 800 Stykker Bottger-Stentøj, i Mu- saa meget mere, som vor Kande har det

seet i Gotha 300, omkring i andre Museer afgørende Kendetegn, at den end ikke kan

nogle hundred Stykker (paa Rosenborg 4). angribes med en Fil. Sluttelig kan jeg an-

Paa Auktioner i Berlin er i de sidste Aar føre, at dens Ægthed har faaet en Besegling,

blevet solgt flere Stykker. De smukkeste, som ganske vist i dette Tilfælde var over-

hvoraf dog intet var saa smukt som vort, flødig, men som dog altid er værd at tage

betaltes med høje, men dog ikke svimlende med, idet Brinckmann under et Besøg her i

Priser; 1200 Mark var, om jeg mindes ret, Foraaret saa den og stemplede den som „ein

Maximum. Jeg var til Stede ved den første ganz erstklassiges Stiick".

af disse Auktioner (Lannas), men uden Penge. Jeg har foreslaaet dette Stykke som vort

Heldigvis, kan jeg nu sige ; thi havde jeg Selskabs første Gave til vort Museum, fordi

haft de 1200 Mark havde jeg næppe tøvet jeg gærne vilde, at dets første Gave skulde

med at tage et af disse Stykker, hvoraf man være et Stykke af klassisk Værd, af uom-

dog før eller senere niaa have en Prøve i skiftelig Værd, et Stykke, som vilde gøre

et Museum, der bl. a. skal vise den kera- vort Selskab Ære nu og altid. Ganske vist

miske Kunsts Udvikling i Europa. Nu hedder det jo i vore Statuter, at vort Sel-

hændte det, at et Tilfælde spillede os den skab i første Række vil hjælpe Museet til

lille Kande i Hænde. saadanne kapitale Erhvervelser af kostbare

Jeg har haft Lejlighed til paa mange gamle Genstande, som det ikke magter med

Maader at forvisse mig om, at Tilfældet her egne Midler, og for saa vidt er den lille

virkelig har været os gunstigt, at ingen Fejl- Kande ikke ganske sin Opgave voxen, thi

tagelse er mulig. Stykkets Ægthed er hævet den har ikke kostet ret meget. Men den

over enhver Tvivl — alene i Kraft af de kunde have kostet en halv Snes Gange mere.

Egenskaber, hvormed det henvender sig til og havde den kostet endnu mindre, vilde jeg

Øjet. Det har netop den Farve, netop den dog have henstillet til Selskabet at gøre den

Glans, det skal have, og som ingen Efter- til Udgangspunktet for de Erhvervelser, vi

ligning har. Men hertil kommer, at det har tør vente ved Deres Hjælp. Den betegner i
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sig selv et Udgangspunkt, det historiske Ud- af Høj-Renaissancen, Slutningen af det 16.

gangspunkt for det europæiske Porcellæn. og Begyndelsen af det 17. Aarhundred, har

Stillet paa sin rette Plads, i Forgrunden af denne Skaal fra sidste Del af det 15. Aar-

vor Montre med Meissens tidligste Porcellæn, hundred ingensomhelst Lighed. Dens Glas

vil den, tror jeg, drage Opmærksomhed til synes at have været et tungt smelteligt,

sig og ved en passende Etikette henlede Op- forener i hvert Fald en svær Form med en

mærksomhed ogsaa paa vort Selskab.

II

Den anden af de to mindre Genstande,

jeg har foreslaaet Selskabet at skænke Mu-

seet , kræver

ikke nær saa

vidtløftige

Kommentarer.

Det er denne

Skaal , hvis

Etikettering vel

omtrent vil

komme til at

lyde saaledes:

Frugtskaal af

ufarvet, blæst

Glas; ribbet

Kumme, deko-

reret i Guld

og Emalje-Far-

ver , tvunden

Fod med svær

Fodrand af

blaat Glas. Venedig, ijde Aarhundreds Slut-

ning.

Den svarer, som De vil se, ikke til de

Forestillinger, man almindeligst forbinder med

Begrebet venetiansk Glas, og hvorved man

gærne forstaar de overordentlig fine, lette, gør vor Skaal til et Stykke, der i ethvert

elegante, skrøbelige Glas, der snart er farve- Museum vilde være en Seværdighed. Der

de, snart ufarvede, snart filigranerede, snart forekommer ganske vist Skaale og Pokaler i

reticulerede, og hvoraf de kapriciøseste er Lighed med denne, med langt rigere, dels

smykkede med fantastiske Vinger enten af figurlig, dels ornamental Dekoration. Men

ufarvet Glas eller af blaat eller vinrødt. Med de hører til de allerstørste Sjældenheder. De

Skaal af Glas med Emaljemaleri. Venedig, 15de Aarhundredes Slutning

Gave fra „Kunstindustrimuseets Venner". 1911.

svær Væg, fornemmes i sit Væsen mere som

et Produkt af mandig Kraft og Kamp med

Materialet end af Følelse for Ynde og vir-

tuos Leg med Stoffet. Dens Skønhed be-

ror i første Række paa dens kraftige Form,

der støttes af den solidt tvundne Fod og

ligesom flyder

paa de svære

Ribber, der paa

Undersiden af

Skaalen for-

smælter sig i

dennes Over-

flade i bløde

Overgange,

hvis Blødheds

Hemlighed er

den, at de har

været støbte i

detsmaai Glas-

massen , for-

inden denne

smæltedes og

blæstes stor.

Men denne lidt

barske Formskønhed, som ingen Skaar lider

ved, at Skaalen er lidt skæv, den er gjort

fin og festlig ved Hjælp af Guld og

Farver, og det er denne ganske enkle, sim-

pelt fordelte, men skønne Dekoration, der

disse yderst yndefulde Frembringelser, der

vidner om den højeste Virtuositet i Glas-

pusteriets Kunst og er et saa typisk Produkt

almindeligst forekommende, som endda er alt

andet end almindelige, har slet ingen Dekora-

tion. Mellem disse to Typer staar vor Skaal
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som et for hele Arten af det 15. Aarhun-

dreds venetianske Glaskunst meget repræsen-

tativt Stykke. Man kan deri gøre sig for-

trolig baade med det tykke ufarvede og det

tykke farvede tidlige venetianske Glas og

fremfor alt med det Maleri i Emaljefarver

og Guld, som giver de bedste af det 15.

Aarhundreds venetianske Glas deres koste-

lige Karakter.

Dette Emaljemaleri paa Glasset var ikke

en Opfindelse af Venetianerne. Det var kendt

allerede i Oldtiden, forekommer ogsaa paa

syriske Glas fra den tidlige Middelalder og

paa persiske fra den senere. Kulminationen

af denne Kunst er de velkendte, nu desværre

uoverkommelig kostbare orientalske Moské-

Lamper, der hører til det gamle Kunsthaand-

værks allerstørste Herligheder Det synes

sandsynligt, at Venetianerne fik Emaljemale-

riet fra Byzans; i hvert Fald var deres Tek-

nik ganske den samme, som Munken Theo-

philus har beskrevet som den byzantinske i

sin Diversarnm artium sehedula, og selv i

vor forholdsvis beskedne Skaal med dens

Skæl af grønne, blaa og røde Farvepletter,

mod hvilke solstraaleagtigt spreder sig Smaa-

vifter af Guld, er det ikke svært at se en

Afglans af byzantinsk Smag, Saaledes har

Stykket, skønt tilhørende den tidlige Renais-

sance, det Stænk af Middelalder over sig,

som stiller det i „Inkunablernes" Række, og

gør det, set fra et Museums-Standpunkt, til

en meget vigtig Erhvervelse.

III

Nu til de to Møbler, jeg har foreslaaet

for ogsaa med et Par større Stykker at gøre

vort Selskabs Virksomhed synlig indenfor

Museet.

Det er begge italienske Møbler og begge

borgerlige Møbler, Brugsgenstande, det ene

en gothisk venetiansk Kiste, det andet en

florentinsk Sofa, en saakaldet Cassapanca fra

Renaissancetiden. Jeg begynder med at tale

om den første (Kisten), eller rettere med at

give Bode, den berømte Generaldirektør for

de berlinske Museer, Ordet; thi, hvad vi har

af Oplysninger om disse borgerlige Møbler,

skylder vi udelukkende ham. Han har været

den første til at vurdere, samle og studere

dem, og uden hans udmærkede Bog, „Die

italienischen Hausmobel der Renaissance", vilde

vi saa godt som intet vide om dem.

Sagen er nemlig den, at medens man for

Tysklands, Frankrigs og Englands Vedkom-

mende har en tysk, en fransk, en engelsk

videnskabelig Litteratur om og Værdsættelse

af de paagældende Landes Møbel-Behov og

Møbel-Smag i Fortiden, og medens man i

disse Landes Museer og Privatsamlinger har

samlet de gamle Møbler, delvis endog sam-

menstillet dem til Rekonstruktioner af hele

Interiører, staar alt saadant Arbejde for Ita-

liens Vedkommende endnu tilbage. For alt,

hvad der kun var anvendt Kunst, dekorativ

Kunst, for alt hvad der ikke var egentlig

Kunst, • Maleri, Mosaik, Skulptur, har man i

Italien indtil for ret nylig — og indtil det

var for sent — næret en fuldkommen Lige-

gyldighed. Paa det oprindelige Sted er næ-

sten intet mere til Stede af de Møbler, som

i det hele taget er bevarede, og hvad der

er bevaret har ved uforstandig Restaurering

ofte tabt sin Karakter, bl. a. den skønne

Tone i Træet, som de italienske Snedkere

vidste at give deres Møbler ved at vaske,

voxe og polere dem. Under disse Forhold

er det i mange Tilfælde forbundet med de

største Vanskeligheder at stedfæste de enkelte

Stykker f. Ex. til Florens, Bologna, Rom.

Kun ved Hjælp af de adelige Slægters Vaa-

ben paa en Del af Stykkerne har man kun-

net henføre andre Stykker af lignende Ka-

rakter til samme Steder.

Saaledes tror vi i mange Tilfælde at kunne

skælne Møblerne fra Florens fra Møblerne

fra Rom, Møblerne fra Bologna fra Møblerne

fra Venedig. De venetianske Møbler dog

vanskeligst. Vi kender ganske vist et lille
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Antal forgyldte, stukbeklædte Kister, der

utvivlsomt er venetianske. Det samme gæl-

der nogle rigt udskaarne Kurulstole og nogle

faa Borde, der har samme Stil som disse

Stykker. Men af egentlig borgerlige Renais-

sancemøbler fra Venedig, synes lidet — Bode

siger endog intet — bevaret. Hvorfor — er

en Gaade. Venedig blev, takket være sin

Beliggenhed, alle Dage skaanet for Plyndrin-

delalderlige Mobiliar med kostbare Silke-

stoffer. I Italien , som andet Steds , stillede

man ved saadanne Anledninger Pragtstykker

af Husgeraad til Skue paa en Kredens; men

Kredensen, der nord for Alperne i sig selv

var et Kunstværk , var i Syden en tarvelig

Trappe, hvis Trin blev dækkede med Stoffer.

Af forsirede gothiske Møbler af ren italiensk

Oprindelse, d. v. s. upaavirkede af de sent-

ger, Jordskælv, store Ildebrande og andre af gothiske Tyrolermøbler med deres Fladsnit af

de Ulykker, der har hærget saa mange an- Figurer og Ornamenter, kendes der kun

dre af de gamle Kulturcentrer. Ogsaa skulde ganske enkelte, og derimellem var der indtil

man tro, at andre Forhold netop havde bi-

draget til at bevare de gamle borgerlige

Møbler, frem for alt den fuldkomne Forkom-

menhed, hvori Byen efter Napoleon-Tiden var

nedsunken, og som man skulde synes havde

virket hæmmende paa Fremstillingen af mo-

derne Møbler og fremmende paa Bevaringen

af de fra Fædrene nedarvede. Men maaske

for nylig intet, som blot med Sandsynlighed

kunde tilskrives Venedig.

Det første venetiansk-gothiske Møbel, man

har ment at kunne paavise, er en Kiste, som

Kunstgewerbemuseum i Berlin for ca. 2 Aar

siden var saa heldig at erhverve i Rom.

Dens Form og Konstruktion er højst ejen-

dommelig. Lukker man dens Laag op, ser

ligger Skaden længere tilbage i Tiden. Endnu man , at den højre Halvdel af dens Forside

i det IS. Aarhundred var Venedig rig, blom-

strende, toneangivende for al Luxus i Lig-

hed med Paris i det 19. Aarhundred. Maa-

ske var det da som Følge af de skiftende

Moder i det 17. og 18. Aarhundred, at

Renaissancetidens Møbler her gik saa ganske

til Grunde. Hvorom alting er, saa hører

et venetiansk Renaissancemøbel til de store

Sjældenheder.

Men i endnu højere Grad gælder dette

naturligvis de endnu ældre venetianske Møb-

ler, de gothiske eller dem fra Overgangs-

tiden mellem Gothiken og Renaissancen , til

hvilke vor Kiste hører.

Der er overhovedet kun i yderst ringe

Grad levnet os middelalderlige italienske

Møbler. Forholdene i Syden, den mindre

huslige Levemaade, medførte aldrig her den

Mangfoldighed i Bohavets Udformning, som

allerede i Middelalderen begyndte at udvikle

sig i Norden. Vi véd fra den samtidige

Maler- og Miniaturkunsts mange Fremstil-

linger at Gæstebud, at man i Italien ved

festlige Lejligheder skjulte det tarvelige mid-

er en Laage til at aabnes . og bag denne

Laage finder man (eller fandt man ; thi de

mangler) Skuffer, som optager den ene

Halvdel af Kistens indre Rum , medens den

anden Halvdel af dette er udelt. Gennem

hele Soklen strækker sig en lang, lav Skuffe.

Fodstykket, paa hvilket Kisten er stillet,

synes ikke at være det originale.

I Bygningen, der danner en Overgang fra

Kiste til Kabinetsskab , ligner dette Møbel

ingen anden Kiste, og allerede af den Grund

maatte man anse det for sandsynligt, at det

hørte hjemme i en By, hvis middelalderlige

Møbelkunst ikke er os bekendt. Kom nu

hertil, at der i denne Kistes gothiske Deko-

ration var udpræget orientalske Elementer,

maatte man nødvendigvis gætte paa Venedig,

af hvis levende Forbindelse med Orienten

der baade i Middelalderen og Renaissance-

tiden bestandig affødtes saadanne Stilblan-

dinger, som dette Møbel viser. Udvendig

og paa den indvendige Side af Laagen ses

i de skaarne Fyldinger en Stjærneform af

ren arabisk Karakter, men Stjærnens gen-
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nemstukne Lister omslutter gothiske Orna-

menter (Masswerkformen) af den Art, som

er fælles for alle norditalienske, gothiske

Møbler. At Kisten stammer fra Overgangs-

tiden til Renaissancen , fremgaar med fuld

Tydelighed af den indvendige Side af Laaget.

I herligt gammelt , blankt Guld slynger sig

her, udsparet paa blaa og rød Bund, det

skønneste Renaissanceornament omkring to

Felter, hvori de oprindelige Ejeres Vaaben

har haft Plads. Disse Vaaben er med For-

sæt udviskede — desværre; thi de vilde

efter al Sandsynlighed have kunnet tjene til

at stedfæste Kisten. Xu maa vi nøjes med

en kompetent Kenders Udsagn. „Denne in-

derlige Forbindelse'", siger Otto v. Falke,

„af orientalske, gothiske og Renaissanceform-

er i det 16de Aarhundred er ikke tænke-

lig andet Steds end i V^enedig".

Til dette, en kort Tid enestaaende Stykke

danner nu vor Kiste et Sidestykke, — lad

mig dog sige strax: et beskedent Sidestykke.

Den mangler de udvendige Udskæringer, som

her er erstattede med sortmalede Renaissance-

Arabesker paa brunlig-gul Grund; den mang-

ler ogsaa den pragtfulde Dekoration indven-

dig i Laaget, der her i en senere Tid er

blevet bondsk marmoreret. Men paa den

indvendige Side af dens Laage staar i det

gamle Guld og glimrende bevaret, udskaaret

i Træ, den skønneste gothiske Ornament-

Komposition, man kan ønske sig, og paa

Skufferne fortsætter sig Motivet herfra, me-

dens det er nydeligt varieret paa Mellem-

stykket mellem Forsidens Fyldinger, hvilket

ingen Henseender staar tilbage for det til-

svarende Stykke paa Berliner -Kisten. Om
jeg mindes ret, har endda vor Kiste en lille

Skønhed forud for hin i den smukt ud-

skaarne gothiske Rose, der er anbragt i

Bunden af dens kasseformede Rum, og hvis

Bestemmelse man først forstaar, naar man

har opdaget, at der igennem hele Kistens

Sokkel strækker sig en lav Skuffe. Fra

vellugtende Stoffer i denne trængte Duften

gjennem den gothiske Rose op i det Linned

— eller hvad det nu kan have været —

,

som Kisten en Gang har rummet. Berliner-

Kisten har sine store Fortrin, men ogsaa

smaa Fejl , som jeg naturligvis med en vis

Tilfredsstillelse noterer. Den har udvendig

været forgyldt, men har næsten ikke længere

Spor deraf. Og den mangler alle sine Skuffer.

Vor Kiste mangler ingen af sine Skuffer, men

de to af disse er rigtignok ikke gamle eller

har i hvert Fald mistet deres gamle Guld.

Man kunde fortsætte Sammenligningen endnu

et Stykke og finde Fejl og Fortrin her og

der, — flest Fortrin dog hos Berliner-Kisten,

der ogsaa har flest Forpligtelser i saa Hen-

seende , idet den har kostet 9— 10 Gange

saa meget, som vor. Men Hovedsagen er

dog, at vor Kiste, enkel og ædel, som den

er, aldrig kan blive gjort rent til Skamme,

naar vi ved Lejlighed indmelder den i Kunst-

litteraturen paa en Plads ved Siden af Ber-

Hner- Kisten*), Den har ganske vist intet

orientalsk Præg. Dens Udskæringer er rent

gothiske, dens malede Arabesker ren italiensk

Renaissance. Men da den har fuldstændig

samme særegne og enestaaende Konstruktion

som Berliner -Kisten og derhos frembj'der

samme Blanding som denne af gothiske Ud-

skæringer og malede Renaissance-Arabesker,

tør vi betegne den som et Sidestykke til og

en Samtidig af et af de sjældneste Møbler,

der existerer, — under alle Hensyn til dens

beskednere Ydre selv et saare smukt og

saare sjældent Møbel.

IV.

Det andet Møbel, som vort Selskab skæn-

ker Museet, er en fuldbaaren Florentiner, ret

*) Efter at ovenstaaende var skrevet, er denne

„Indmeldelse" bleven besørget udefra, idet en

yngre Berliner- Forsker, Dr. Robert Schmidt, har

omtalt vor Kiste som et Sidestykke til Berliner-

Kisten i ,Der Cicerone«, Decbr. 1911, p. 610).

406



Fra Kunstindustrimuseet

407



Fra Kunstindustrimuseet

en Type paa det florentinske Møbelsnedkeri

i Renaissancetiden.

Fra Middelalderen overtog Renaissance-

tiden i Italien saa at sige ingen Møbelfor-

mer. Det middelalderlige Beboelsesrum var

efter vore Begreber næsten øde. Dets Midt-

punkt var den mægtige Kamin; langs Væg-

gene løb kasseformede Bænke, der var be-

lagte med bløde Hynder, og som samtidig

tjente til Kister, idet deres Sæder kunde

slaas op. Et stort Bord og nogle Skamler

med Straafletning fuldstændiggjorde som Re-

gel dette Bohave. Højst kunde man endnu

se et indmuret, trinformet Skab til Opstil-

ling af Husgeraad eller Pyntestykker. Som

jeg allerede har sagt, skjulte man ved fest-

lige Lejligheder dette fattige Udstyr ved at

drage Stuerne med Stoffer.

Først i den anden Halvdel af det 15de

Aarhundred steg sammen med den nyvakte

Individualismes øvrige Krav ogsaa Kravene

til en bekvemmere Udstyrelse af Boligen.

Paa de store Mediceers Tid og under deres

Indflydelse fik Florens og Toscana en Mø-

belkunst, der svarede til Datidens Fordringer

til Luxus, og som snart ytrede sig i helt

nye Møbel/orrøiT. De tidligste af disse Re-

naissancemøbler var endnu meget strenge i

Linjerne og viste en behersket Anvendelse af

Udskæring, medens de til Gengæld gjorde

en livlig Virkning ved at være malede eller

forgyldte. De lidt senere bevarede altid

noget af Linjestrengheden, men skyede ikke

at anvende udtryksfulde Udskæringer i Stedet

for Farver og Guld. Ganske vist stod

Træet i disse Møbler ikke med dets natur-

lige Farve. Det var med stor Kunst bronze-

agtigt bejtset. Men medens de tidligere

Møbler overvejende havde været Malernes og

Forgyldernes Sag, var disse udelukkende

Snedkernes.

De svarer ikke i mindste Maade til vore

Dages Begreber om godt og fint Snedker-

arbejde med tætsluttende Døre og Skuffer,

knivskarpe Gesimshjørner o. s. v. De har

deres Styrke paa helt anden Led. De ser

mindre ud, som om de var høvlede, end

som om de var mejslede. Men dette stem-

mer just med deres monumentale Holdning.

Kraft er Grundtrækket i deres Karakter. De

er Ægtefødninger af Renaissancetidens store,

stolte Slægt.

Den vigtigste Bestanddel af Mobiliaret var

i Renaissancetiden, som før Kisten {cassa^tn,

cassoiic'n), et Opbevaringssted snart for Penge

og Smykker, snart for Linned og Klæder,

-— snart Hædersstykket i Huset (og ogsaa

Æressædet), snart tjenende fornemme Folk

til Rejsekuffert og i Herberget, som den

Gang kun bød paa en Kamin og nøgne

Vægge, den Rejsendes eneste Siddeplads.

Xæstvigtigst var Bænken, oprindelig Væg-

bænken, der i det 15de Aarhundreds Slut-

ning løsgjordes fra Væggen og blev bevæge-

lig, blev mobil, blev et Møbel i Ordets egen

Forstand. Deraf udviklede sig det nye Møbel,

der paa én og samme Tid tjente til Kiste og

Siddeplads, den saakaldte Cassapanca, Forlø-

beren for vor Sofa, af hvilken vi altsaa her

har et Exemplar for Øje.

„Cassapanca'en" er for saa vidt Renais-

sancetidens mest typiske florentinske Møbel,

som denne Type overhovedet kun forekom i

Florens og det nærmestliggende Toscana.

Paa Exemplaret her er alt ægte og gammelt,

med Undtagelse af Løvefødderne; et æret

Medlem af vor BestjTelse har rigtigt gjort

opmærksom paa, at Møblet formodentlig slet

ingen Fødder har haft, og at dets noget

ubekvemme Højde stammer fra, at de er til-

satte. „Cassapanca'en", som var en Kiste

foruden at være en Bænk eller Sofa , stod

sædvanligvis ikke paa Fødder, men hvilede

med sin Kasse paa et fremspringende Fod-

brædt. Vort Møbel hører ikke til de alier

tidligste, som var ganske glatte, og i hvilke

al Ornamentik var Intarsia (indlagt Arbejde).

Men den hører heller ikke til de seneste, i

hvilke Formerne vare svungne, og i hvilke

Intarsiaen afløstes af Udskæring i kraftigt
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fremtrædende Relief. Med sin ganske ret-

linede Bygning, sin enkle Inddeling, sine fine

Forhold og sin Forening af Intarsia og dis-

kret Udskæring maa den sættes til Tiden

omkring 1560. Tænker man sig den ind i

dens Tid, maa man forestille sig den belagt

med Hynder paa Sædet og med Hynder og-

saa i Ryggen og ved Armene. Først saa-

ledes blev den brugbar og bekvem , og saa-

ledes har den frembudt et malerisk Indtryk,

som man har let ved at forestille sig , naar

man tænker paa de herlige Florentinerstoffer

fra Tiden. Men ogsaa i den nøgne og af

Tiden naturligvis lidt medtagne Tilstand,

hvortil hører, at Intarsia'erne næsten er ud-

slettede, er denne Cassapanca et ædelt Møbel,

— i mine Øjne at foretrække for de rigere

udskaarne og mere sammensatte af Slagsen

fra en senere Tid.

Den er det første italienske Renaissance-

møbel i vor Samling, men skulde ikke gærne

blive det sidste. Jeg har for vort Selskabs

Bestyrelse og under dennes Bifald allerede

udviklet, hvorledes det er min Plan i de

nærmeste Aar at søge at samle Møbler og

andre Genstande, hvoraf en Gang et Rum

kan skabes, som repræsenterer italiensk Re-

naissance. Et saadant Rum mangler hidtil,

ikke blot i vort Museum, men i de danske

Museer i det hele og maa vel siges at være

det største af alle Savn for Studiet herhjemme

af Kunsthaandværkets Historie. Jeg vil na-

turligvis ikke nære nogensomhelst Betænke-

lighed ved ogsaa at foreslaa vort Selskab

Anskaffelser af anden Art, f. Ex. Genstande

af nordisk eller orientalsk Herkomst. Men

fortrinsvis vil jeg foreløbig gærne knytte vort

Selskabs Navn til Opfyldelsen af det omtalte

Savn. I alt planmæssigt Arbejde, i al maal-

bevidst Stræben er der en indre Styrke, som

før eller senere giver sig Udslag i anselige

Resultater. En smuk Ting hist og hev i

Museet, skænket af vort Selskab, er natur-

ligvis ogsaa et Resultat : A thiiig of heauty

is a joy for. evcr. Men der er mere af en

Daad i et helt Rum med beslægtede skønne

Ting fra en skøn Tid. En saadan Daad,

mener jeg, bør være vort Selskabs Drøm,

som vi har sammensvoret os om at gøre til

Virkelighed.

Og hermed takker jeg Dem saa endnu en

Gang hjerteligst paa Museets Vegne for disse

4 Ting, hvorom jeg i Aften har talt, og paa

mine egne Vegne for den Tillid, De har vist

mig, ved saa beredvilligt at gøre mit Valg

af disse Ting til Deres.
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KULSTREJKEN
Af Professor, Dr. polit. L. V. BiRCK.

EN By som Blyth, et stort Kuludskib-

ningssted i Northhumberland gør ikke

et tiltalende Indtryk. Havnen er smudsig

og Menneskene ser til Hverdagsbrug ikke

kønne ud med de sværtede, lange, skotske

Underkæber og Hager. Men kom en Søndag

og alt er forandret. Den engelske Respek-

tabilitet har lagt sig over Arbejderbyen.

Gadehjørnerne er fulde af unge Arbejdere

og deres Kvinder, alle solide og rene at se

paa. Kularbejdernes Boliger er de sædvan-

lige hollandsk-engelske Smaahuse. Lejen er

lav, 7 sh. ugentlig for en Lejlighed med

5 Rum — hvad der svarer til lidt over

20 ®/ø af Indtægten. Gaa udenfor Byen til

den nærmeste „pit", hvis Skaktoverbygninger

behersker Landskabet, og De vil møde Mine-

arbejderne i deres typiske Dragt, ofte i

korte Bukser med tunge Støvler og med den

Blikkasse, hvori de har Dagens Proviant.

Tipvogne ruller fra Skaktelevatorens Aabning

af Sted til Jærnbanevognene, der som en

Kæde uden Ende forbinder Skakten med

Havnen.

Med en Rystelse i et Minut, der synes et

Kvarter, falder Elevatoren ned i Jordens

Skød. Gennem snævre Gange kravler man

frem, snart trykker man sig ind til Muren,

naar en Tipvogn rasler hen ad Sporet,

trukket af en halvblind Ponny. Nu er der

en Lysning og nogle Arbejdere staar med

Sikkerhedslampen ved Bæltet eller i Hatten

huggende ind i Minegangen, medens Kullet

falder ned for Øksen. Nogle Steder kan

Arbejderne ikke staa oprejst og der er

Steder, hvor de i hvert Fald for en kort

Tid maa ligge ned , mens de hugger.

Mange Steder besværliggøres Arbejdet ved

at der ikke er Plads til med Kraft at føre

Hakken. Andre Steder var der vel Plads,

hvis der ikke stod 2 Arbejdere lige ved

Siden af hinanden.

Som det er i England er det overalt

ogsaa i Ruhrdistriktet. Mærkeligt nok synes

de tekniske Indretninger i England mere

gammeldags end i Vestpreussen.

Verdens Kulproduktion er 1200 Mill.

Tons, hvoraf lidt over 600 i Europa. Eng-

land har heraf henad Halvdelen, eller 280

Mill,, hvoraf c. 70 Mill. udføres.

I 1860 var Verdens Kulproduktion 137

Mill. Tons, i 1900 7 70 Mill. Man vil se

heraf, hvilken Betydning Kul har faaet.

Det 19de Aarhundredes Skelet er Jærn og

Kul. For 100 Aar siden betød hverken

Jærn eller Kul noget; som Bevis paa Ud-

viklingen af hele Minedriften, var Verdens

Mineproduktion af Kul og Metaller i 1898

c. 4 Milliarder Kroner værd, 10 Aar efter

det dobbelte. Og heraf tager Kul ^j^ af

Værdien.

Naar England lukker, betyder det først

og fremmest noget for England, der bruger

over 200 Mill. Tons om Aaret, men ogsaa

de Lande, der er afhængige af Englands

Kultilførsel rammes, dog i mindre Grad.

Af Verdens Kulforbrug tager Jærnindu-

strien de 16 ^Iq, Transportvæsnet op mod

20 ^JQ, de omdannende Industrier op imod

25 %, medens Bjærg- og Minevæsnet selv

konsumerer 6 ^Jq.

Det maa forundre noget, at Strejken saa

hurtigt kunde føles, fordi man skulde tro,

at England dog laa med en 14 Dages a 3

Ugers Lagre; det synes imidlertid at de

engelske Lagre er udtømte ved Rygterne om
Strejken i Ugen før denne og nu ligger

udenfor England, f. Eks. har Kulmanglen

ikke været følelig i Danmark.
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Kulstrejken=--

Mineejerne i Nordengland er enten Ejere

af Jorden eller har den ' paa saadanne Be-

tingelser, at selvom Afgiften til Grundherren

kan forhøjes efter 90 Aar, saa har de dog

Sandsynlighed for at faa Minelejen fornyet,

medens derimod de walisiske Ejere kun har

Minen paa en begrænset Tid og derfor maa

udnytte den efter yderste Evne. For Eng-

land er Hovedinteressen at Mineudvindingen

ikke bliver for voldsom, fordi Kullet ikke

blot er Udbytte, men ogsaa Kapital og en

moderat Udvinding sikrer højere Priser.

For Grundejeren, der lever i Nuet, er

Haabet en Maksimumudvinding.

Endnu for 70 Aar siden var Minearbej-

dernes Stilling meget daarlig. Deres Ar-

bejdsdag var lang, allerede som smaa Børn

sendtes begge Køn ned i Gruben. Sikker-

hedsforanstaltningerne var ringe, Eksplosioner

hørte til Dagens Orden, Arbejdslønnen var

lav og forringedes yderligere dels ved Truck-

Systemet (at Arbejderne skulde bo i Mine-

ejerens Huse og købe deres Fornødenheder i

hans Butik), dels ved at Arbejdsgiveren selv

bestemte om han vilde anse en Vognfuld Kul

for ordentlig leveret Arbejde eller ej ; Kon-

trollen kasserede den ene Vognfuld efter den

anden, som ikke rummende tilstrækkeligt

Maal. Værst var det ved halvt udtømte

Gruber eller ved helt nye Skakter, hvor en

Arbejder kun med Vanskelighed kunde bjærge

det nødtørftige Efterhaanden ændredes disse

Forhold noget. Truck-Systemet faldt væk,

Kvinder og Børn forsvandt fra Minerne,

Lønnen hævedes op til 5 sh. og Arbejderne

fik Ret til at vælge Kontrollen, der skulde

afgøre, om en Vogn var fuld eller ej.

Enhver, der har været i en Kulmine, vil

finde at 8 Timers ret risikabelt og svært

Arbejde under Jorden konstituerer en fair

days work. Arbejderne naaede delvist ved

Strejker at sætte dette Krav igennem, men

fik det først almindelig anerkendt, da Parla-

mentet vedtog 8 Timers Loven for Mine-

arbejdere, en Lov, der i et Land som Eng-

land, hvor allerede 10 Timerstidsloven i

lang Tid havde været gældende, ikke repræ-

senterer det Brud i Udviklingen som andre

Steder.

Mineejerne satte sig imod denne Lov,

søgte at omgaa den ved at gøre den tilladte

Ekstratid permanent og ved at sætte flere

Arbejdere paa samme Arbejdssted. Disse

Gnidninger skabte megen Bitterhed i Arbejder-

krese og den forøgedes ved at Arbejds-

giveren, hvis Interesse blot laa i, at der

kom saa meget Kul ud af Gruben som

muligt, men ikke i, om det var 5 eller 10

Arbejdere, der fremskaffede det, lod Arbej-

derne bearbejde Steder, hvor det var vanske-

ligt at komme til og hvor det kunde tage

3 — 4 Dage at hugge en Ton Kul ud,

medens i heldigste Fald en Mand kunde

gøre det paa en Dag.

Aarsagen til Strejken ligger nu klart

Side om Side med den Utilfredshed, der

overalt har været hos Englands Arbejdere,

paa Grund af, at en Prisstigning borttog For-

delene ved de sidste 10 Aars opnaaede

Lønforhøjelser, saa var Arbejderne utilfredse

med, at de, naar de arbejdede paa vanske-

lige Steder eller naar Holdet sammensattes

saaledes, at Arbejderne ikke ret kunde komme

til at bevæge sig frit, ikke var i Stand til

at hugge tilstrækkeligt Kul ud i Løbet af

de 8 Timer.

Kravet om Minimalløn rejstes da som en

afgørende Fordring til Sikring mod at Ar-

bejderne uden Erstatning blev anvendt paa

Arbejdssteder, hvor de ikke kunde tjene en

Dagløn. For Grubeejerne betyder det imid-

lertid særdeles m.eget, at de ikke længere

med Fordel kan bearbejde Kullag, der er

svære at komme til og som de maa op-

give, ifald Arbejderne f. Eks. skal tilsikres

4^2 sh. om Dagen.
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Naar Arbejdsgiverne har forlangt Kauteler

for at Minimallønnen ikke skal betyde syste-

matisk Driveri, er det jo forstaaeligt, men

synes at være unødvendigt, naar Minimal-

lønnen blot sættes saa meget under den

vante Arbejdsløn, at det for Arbejderne, der

kræve en vis Komfort, ^nlde være selv-

morderisk at nøjes med den m.indre Arbejds-

præstation. I Danmark har Minimallønnen

ingen Skade gjort for Arbejdsgiverne, idet

den blot har virket til at jage de Arbejdere

ud af Faget, der ikke er i Stand til at

tjene Minimallønnen.

Regeringens Stilling er vanskelig. Det

drejer sig om en Privatindustri, hvis Ar-

bejdsforhold Regeringen kun ad en betænke-

lig Lovgivnings Vej kan komme til at ordne.

Paa den anden Side er Standsningen af

engelsk Grubedrift baade direkte ved at om-

fatte 1 Mill. Arbejdere og indirekte ved at

standse den engelske Industri en saadan

Ulykke, at Principerne maa sove for en Dag.

Regeringen truer derfor med at gennem-

føre en Lov om en Minimalløn, hvis Van-

skelighed ikke ligger i Princippet, men i

Fastsættelsen af denne Løns Størrelse og

eventuel Opstilling af visse Kauteler for at

Minimalløn ikke bliver brugt til slet intet at

bestille. At Regeringen helst vil undgaa

Lovgivning er naturlig, men det synes nu

at være nødvendigt.

Men bør man nu tillade en saadan Strejke?

Kan man slutte, at den derved foraarsagede

Ulykke er saa stor, at man maa gribe ind

og borttage Arbejderne deres Koalitionsret.

Eller maa man paa den anden Side sige, at

Erfaringen om, hvorledes Minearbejderne har

haft det paa en Tid, hvor hverken Lovgiv-

ning eller Fagforening beskyttede dem, gør

det betænkeligt at udlevere dem til deres

Herrers Naade og Barmhjærtighed ?

Alternativet synes da her: enten at tillade

en fundamental Produktions Arbejdere at op-

træde som en Art Prætorianer-Kohorte, trods

alt et Mindretal, hvis „sic volo" sætter det

øvrige Samfund i Skak, eller at fralage dem

de Vaaben, uden hvilke Northumberlands

Elitearbejdere let kan synke ned til et mise-

rabelt Proletariat.

Vejen udenom — mener nogle — gaar

gennem en tvungen Voldgift i Former, der

i Realiteten bliver til en af det offentlige

fastsat Løn, hvis man da ikke nødes til at

genoptage tidligere Tiders Krav om, at alt

Arbejde under Jorden sker som kgl. Regale.

Kravet herom er rejst af Arbejderne, men

kan hænde vil Grubeejerne engang sige som

en amerikansk Jernbanemagnat overfor en

Senats-Kommission: „Vil De, mine Herrer,

fastsætte Løn og Tarif, saaledes at vi andre

kun har Risikoen, driv saa hellere det hele

selv." Er Ytringen end overdreven, fordi

der er en bred Margen for Dygtighed, selv

om Løn og Varepris er given, saa er den

ikke helt uden Berettigelse.

Samtidig har der været Kulstriker paa

Fastlandet, hvor imidlertid Lederne ikke har

grebet det psykologiske Øjeblik, da en ens-

artet og samtidig Aktion vilde have lammet

Verden ; men Muligheden er der for, at bel-

giske, tyske, engelske og franske Fagfæller

næste Gang slaar til i samme Nu. En saa-

dan Fællesaktion vil rimeligvis faa sit Mod-

stykke i, at de nationale Arbejdsgiverorga-

nisationer — som af engelske Rhedere fore-

slaaet — samvirke i Verdensforbund ; Ver-

denskonflikter mellem Kapital og Arbejde

synes da at ligge indenfor den nulevende

Generations Armlængder.
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TEAKSKOVNING
Af Holger Rosenberg.

SlAriOOLF

Kort over det bagindiske Teakdistrikt.

DANSKERNE er — takket være nogle kloge

og foretagsomme Landsmænds gode

Stilling i Siam — den eneste evropæiske

Nation, som foruden Englænderne har faaet

Del i Teaktræsskovning.

En Skildring af, hvorledes man faar dette

kostbare og sjældne Træ bragt frem fra Bag-

indiens Skove til Markedet i Evropa, tør

derfor paaregne Interesse hos „Gads danske

Magasins" Læsere, endog ud over den, som

en Beskrivelse af Evropæeres farefulde og

eventyrlige Liv i den mørke, mystiske

Djungel altid vil kunne gøre Regning paa.

Ved Benævnelsen Teaktræ forstaas i Al-

mindelighed den ostindiske Art, Tectona gran-

dis, som vokser i For- og Bagindien, paa

Sumatra og Java. Der er dog kun et ene-

ste Sted, hvor dette Træ af virkelig god og

til Verdensbrug egnet Kvalitet findes, og det

er paa Bjærgskraaningerne omkring Menam,

Salween og Irrawaddy med Bifloder, altsaa

i Nordsiam og Vestbirmas tropeskovklædte

Labyrinth af Bjærge. Faa Træer — det

skulde da være Bøgen — har en mere ind-

skrænket Vokseplads.

Teaktræerne staar samlede i Kolonier paa

en Snes Stykker og danner med deres høje,

slanke Stammer og mægtige Kroner herlige

skyggefulde Oaser i Djunglen. Bladene, der

er saa store som Figenblade og lige saa ru

og læderagtige, men hele og fjerribbede,

tabes i den tørre Tid, og i en Regn af

tunge og knastørre Flager daler de til Jor-

den med en Skratten og Knagen, der lyder

dobbelt gennemtrængende, fordi Tropeskoven

iøvrigt er saa stille og tavs.

Et 60— 80-aarigt Teaktræ naar en Højde

af ca. 200 Fod og er 5— 6 Fod i Omfang.

Mange Stammer naar dog en betydelig større

Tykkelse men sjældnere en synderlig større

Højde.

Paa Fig. 3 ses en af de største Teak-

stammer, som er fældet i Siam. Dens Stør-

relse vil kunne bedømmes efter de Folk, der

staar i dens Nærhed, og vil man kende den

ganske nøjagtig, var den 6 Wah og 27 Kam
(1 Wah= 6 danske Fod i Længderetning, 1

Kam = ca. 5 danske Tommer i Omkreds-

maal). Den vejede ca. 20 Tons. Kæmpen
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Et ungt Teaktræ.

ikke alene den Størrelse, som Skovejeren finder

bedst, men ogsaa at Træet er over den Mini-

mumsstørrelse, som den siamesiske eller bir-

mesiske Regering har fastsat — altsaa naar

Træet er saa stort, at det i det hele laget maa

fældes, og Skovejeren anser det for fordel-

agtigst, bliver Træet „girdled", det vil sige,

at der i Brysthøjde gøres et Indhug rundt

om Træet, ca. 12 Centimeter dybt og om-

trent dobbelt saa bredt. Denne Operation

foretages tor at Træet kan dø og blive tørt

paa Roden. Som friskt og fyldt med Safter

kan det nemlig ikke flyde, og da det er

umuligt at faa det ned til en Afskibnings-

plads ad anden Vej end ad Smaabække og

Floder, maa det paa denne Maade bringes

til at kunne flyde. Girdlingen finder som

oftest Sted, medens Træet er i Blomstring,

for at det hurtigere kan dø.

Et Aar eller to faar Træet nu Lov til at

staa; det kan da fældes. Barken, som den

indfødte Befolkning bruger til Garvning,

skrælles af, Grenene hugges bort, og tilbage

bliver en regelret, som oftest ganske lige

Stamme, der gennemsnitlig har en Længde

af 15—20 Fod og et Omfang af 3-4 Fod.

er falden i en En saadan Stamme er allerede paa dette

af „Det øst- Tidspunkt ganske kostbar, men det er dog

asiatiske Kom- først egentlig nu, at den begynder at tære

pagnis" Skove, paa Ejerens Pengepung. Den skal nu brin-

og Kompagniet ges fra den ofte vanskelig tilgængelige Bjærg-

lod af et Tvær- skraaning til et Vandløb, ad hvilket den kan

snit af Stam- naa ud paa den store Flod. Simplificeringen

men forfærdige af denne Transport igennem Skoven er et

et Bord, som Problem, som har voldt alle Teakkompagnier

blev sendt som Tid og Kræfter og store Pengesummer at

Gave til den løse. Den gamle Maade at transportere

nylig afdøde Stammerne paa er ved Hjælp af Elefanter,

Konge Chula- og denne er og vil sandsynligvis vedblive

longkorn. at være den sikreste. Men da den som
Xaar Træet Følge af den stadig stigende Pris paa Ele-

har naaet en fanter bliver mere og mere kostbar og da

passende Stør- den er saa sendrægtig, er der prøvet for-

relse — pas- skellige andre Metoder: Tovbaner, Luftbaner,

sende vil sige „Steamelefanter" etc, men ingen af disse

Et Teaktræ passende til Fældning.
(Ved Foden ses Forfatteren.)
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har svaret til de Forventninger,

man nærede, og man er saa

godt som altid vendt tilbage til

Elefanter uden Damp eller Dreje-

værk; dette er dog i det lange

Løb det solideste.

Ved Vandløbet samles Stam-

merne og indhugges over alt

med Ejerens Mærke, thi selv

om Ejeren maaske nok er ene

om at bruge det mindre Vand-

løb, vil hans Stammer paa de

storre Floder og i hvert Fald paa

Hovedfloden blive tumlet rundt

imellem Tusinder af Stammer

tilhørende andre Teakkompag-

nier. Efter at være kendelig-

gjorte, væltes Stammerne ud i

den lille Strøm, og Forsynet maa nu om,

hvornaar de kommer videre. Førend Regn-

tiden begynder i Maj, kan der ikke være

Tale om at faa dem afsted, og selv da er

det maaske tvivlsomt, thi er Regnen normal

eller endog under det normale, kommer de

næppe afsted det Aar, og man faar saa haabe

paa, at næste Aar bliver et godt Regnaar,

hvilket ogsaa vil sige et godt Teakaar.

Forudsætter vi imidlertid, at Stammerne

kommer i Drift fra Voksestedet, er hermed

dog kun Indledningen begyndt til en saare

langsommelig og besværlig Rejse paa et Par

Hundrede danske Mil, under hvilken Farer

og Fælder og Røvere lurer over alt. Stam-

merne strander og bliver hængende, hvis

Vandet er i Falden, eller de kører rundt i

Strømmen som Papirsbaade paa en Rende-

sten og skyder endelig i Land, langt ind i

det tætteste Bambusbuskads eller Elefant-

græs, hvor de ligger godt forvarede, eller de

bliver stjaalet af Flodrøvere eller paa anden

Maade berøvet Ejeren, og naar maaske al-

drig ned til Bangkok, Moulmein eller Ran-

goon, der er de tre store Afskibningspladser

for Teak.

I det samme Øjeblik den sidste Stamme

En af de storste Stammer fældet i Siam.

er kommet i Drift, bliver en Elefantflok

med Mandskab sendt ud for at eftersøge de

Vandveje, ad hvilke Stammerne er gledet

ned. Hvert Smuthul, hvert Bambuskrat, hver

Elefantgræsbred bliver gennemsøgt, og stran-

dede Stammer bringes atter ved Elefanternes

Hjælp i Drift. Dette er imidlertid ikke altid

saa let som man skulde tro, thi de er ikke

sjælden bleven fangede i Klippespalter, hvor

selv Elefanter ikke kan komme til dem, og

sommetider har de paa Sandbankerne i Flo-

den i den Grad taarnet sig op over hver-

andre, at de danner en saakaldt „stack", i

hvilken der kan være et halvt Hundrede

eller flere Stammer tilhørende mange for-

skellige Ejere. At faa fat i sine egne Stam-

mer i „Stakken" kan som oftest kun ske

ved at hele „Stakken" splittes.

En saadan Gennemsøgning af Floder, Bi-

floder og Smaabække paa ikke under 100

danske Mil, koster — let forstaaelig —
meget betydelige Pengesummer og tager lang

Tid.

Langt om længe naar Stammerne imidler-

tid ned til de Steder paa de store Floder,

hvor de kan samles til Flaader, og der bli-

ver fra dette Øjeblik lidt mere Hold paa
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dem, selv om Transporten herfra og ned til

Afskibningspladsen endnu vil løbe godt op.

De Steder i Siam, hvor Teakstammerne

samles til Flaader, hedder Raheng og Soko-

tai, der ligger henholdsvis ved de to Hoved-

floder, hvoraf Menam opstaar, Meping og

Meyom, ca. 7 5 danske Mil fra Bangkok og

25 Mil fra det Sted. Her, i Pak-nam-po,

hvor Floderne samler sig har Regeringen

sin Stab af Forstembedsmænd, der opkræver

Elefant ekspederer en Teakstamme ud af Elefantgræsset.

Afgiften og stempler Stammerne med Rege-

ringens Mærke. Først da kan Flaaderne

passere videre paa de sidste 12— 14 Dages

Rejse til Bangkok.

Under de allergunstigste Forhold er der

imellem „Girdlingen" og Ankomsten til Bang-

kok forløbet 3—4 Aar, men ofte varer det

5—6 Aar og ingenlunde sjældent 8 Aar,

inden man paa Savmøllen modtager de Stam-

mer, som Kompagniets Folk for første Gang

rørte ved.

At en Gennemsnitsstamme , d. v. s. en

Stamme, som maaler 15—20 Fod i Læng-

den og 3—4 Fod i Omfang, endnu ikke er

bleven dyrere end 50— 60 Tikaler (1 Tikal

= 1 Kr. 6 Øre), maa forbavse. Naar Stats-

afgiften anslaas til gennemsnitlig en halv

Snes Tikaler pr. Stamme, bliver der altsaa

kun 40— 50 Tikaler til at dække de øvrige

Udgifter, der er løbet paa, og til Forrent-

ningen af den store Kapital, der holdes bun-

det i Teakskovning. Til i det hele taget at

drive Skovbrug i Siam, hører flere Hundrede

Mand og henimod Hundrede Elefanter, og

naar man erfarer, at en god Elefant i Øje-

blikket næppe kan faas under 6 — 7000 Kr.,

vil man alene heraf kunne bedømme, hvad

det er for Kapitaler, der hører til for at faa

noget ud af de Skovkoncessioner, man har

været saa lykkelig at erhverve.

Teaktræsskovning er imidlertid, naar man

har de nødvendige Midler, en indbringende

Forretning og tillige en af de sikreste. Efter-

spørgslen efter Teaktræ til Skibsbygningsbrug

og forøvrigt ogsaa til Møbler, er stadig sti-

gende, og i hele Verden er der ikke flere

Teakkompagnier, der betyder noget — ialt

næppe mere end en halv Snes — end at

Handelen altid vil regulere sig selv og rette

sig efter Aarsproduktionen og Efterspørgslen.

Den aldeles overvejende Del af Verdens

Teakkompagnier er engelske, og de uden

Sammenligning største er „Bombay Burmah

Trading Corporation, Limited", hvis Hoved-

sæde er Bombay, og „The Borneo Comp.,

Limited", som har Hovedkontor i London.

Af disse er atter det førstnævnte meget be-

tydelig større end det andet og beskæftiger

udelukkende ved Teakskovning en Snes Tu-

sind Mand og flere Tusind Elefanter. Begge

Kompagnier har Koncessioner paa Skovning

over mægtige Dele af Siam, og de Skov-

strækninger, som de ikke direkte raader over,

faar de alligevel Haand i Hanke med, fordi

de ved Laan af Penge og Elefanter til de

mindre bemidlede Koncessionsejere i den Grad

binder disse paa Hænder og Fødder, at de

har saa godt som enevældig Raadighed over

deres Skove.
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Saavel de siaTnesiske som de birmesiske

Teakskove har tidligere været mishandlede i

den sørgeligste Grad, men begge Landes

Regeringer har nu ved Lov forbudt Hugning

af Træer under et vist Maal, og en Skare

Forstmænd, saa godt som alle Englændere, er

ansat rundt om i Skovdistrikterne, hvor de

strængt haandhæver Lovene, saa Teakskovene

nu — ak, dog alt for sent !
— skaanes for de

Udplyndringer, de tidligere var Genstand for.

I November Maaned startede jeg i Bang-

kok vel udrustet til en Djunglerejse, det vil

sige, at jeg i „0. K.s" Stores ganske simpelt

havde bestilt en Djungletur paa fire Maane-

der, og i „no time" havde jeg alt — alt

uden Undtagelse — hvad dertil hører, ikke

blot Levemaade og Luksusartikler, men og-

saa Møbler og Sengetøj, Telt og Køkken-

rekvisitter m. m. m., alt ialt en lille Jern-

banevognladning fuld. Med dette samt mine

Oksekæ're til Tcaktrætransport.

Kun faa Evropæere ud over Forstmændene

har set en Teakskov. De ligger nemlig ikke

blot langt fra nogen Kyst. men ogsaa langt

fra Alfarvej, som oftest dybt inde i Djung-

len. hvor ingen kan komme uden ved Hjælp

af Huggekniven.

Paa en Rejse op igennem Siam og Birma

paa Vej til Kina havde jeg imidlertid rig

Lejlighed til at se de bagindiske Teakskove

og følge Teakproduktionen fra det Øjeblik

Træet blev „girdled" og til det naaede ned

til Savmøllen samt til at stifte Bekendtskab

med de fleste af de evropæiske Forstmænd,

der virker i Nordsiam.

Penge, 2000 Sølvtikaler, der forøgede min

Udrustning med ikke mindre end ca. 30

Kilogr., og min Boy, en ung flink Kineser,

forlod jeg pr. Jernbane en skønne Morgen-

stund Bangkok for at begynde den ca. 2000

Kilometer lange Rejse op igennem Siam.

I Pak-nam-po, hvortil jeg ankom hen paa

Eftermiddagen, blev jeg af den siamesiske

Regerings Forstrepræsentant, Hr. Ogilwie,

modtaget med den storartede Gæstfrihed, som

er typisk for Evropæere i fjærne Egne af

Østen over for Racefæller, og mit tre Dages

Ophold i denne prægtige Englænders smukke

Bungalow blev saa meget mere værdifuldt
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En „Stak".

Og interessant for mig, som jeg under

min Værts Førerskab i de mindste Enkelt-

heder fik set hele det ejendommelige Liv,

som rører sig i dette Knudepunkt for Teak-

produktionen. I Flaader paa ca. 150 Stam-

mer laa her fortøjet mange Tusinde Teak-

stammer, som Regeringens Folk var travlt

beskæftigede med at stemple og beskatte.

Alle de større Teakkompagnier, ogsaa „Det

østasiatiske Kompagni", har her Kontorer,

^og Sæsonen var paa sit højeste, d. v. s. at

man var saa langt henne paa den tørre Tid,

at der ikke kunde ventes synderlig mange

flere Flaader ned fra Meping og Meyom,

medens samtidig Strømmen paa Hovedfloden

imellem Pak-nam-po og Bangkok endnu var

saa stærk at man af Frygt for, at Flaaderne

skulde splittes, ikke turde sende dem afsted

fra Pak-nam po.

Fortøjet ved Flodbredden laa i Øjeblikket

Teaktræ for langt over en halv Million Kro-

ner. Imellem 100,000 og 150,000 Teak-

stammer passerer aarlig dette Sted.

Fra Pak-nam-po til Raheng kommer jeg

pr. Dampbaad, et lille fladbundet Fartøj, som

i og umiddelbart efter Regntiden — d. v. s.

fra August til December — vedligeholder en

nogenlunde regelmæssig

Forbindelse imellem de

to Byer. Det er Baa-

dens sidste Rejse for i

Aar, thi Vandet er sta-

dig faldende, og selv

om den kun stikker

3— 4 Fod, løber den

dog fast de utallige

Gange og maa tilsidst

bogstavelig graves igen-

nem Sandbankerne. Rej-

sen varer tre Døgn.

Paa Vejen møder vi

mindst en Snes Teak-

træsflaader, der er paa

Vej ned imod Pak-nam-

po. Plotningen er her

meget besværlig, idet Flaaderne paa Grund

af Flodens ringe Dybde og de mange Bugt-

ninger maa styres paa den Maade, at to

Mænd, der uafbrudt arbejder i Vand til

Brystet eller endog til Halsen, langt agter

ude fastgør Ankre, der er bundet til Flaa-

derne med Spanskrørstove, saaledes i Flod-

bunden, at Flaaderne ikke kan glide videre,

før de er i den rigtige Retning.

I Raheng har alle de større Teakkompag-

nier ogsaa Kontorer. Stammerne, der kom-

mer oppe fra Landet, opfanges nemlig her

og samles i Flaader. Her bliver jeg mod-

taget med Venlighed af „Borneo Comp.s"

udmærkede Repræsentant, Mr. Anderson, der

bebor en herlig Bungalow, og ogsaa her

faar jeg under min Værts Førerskab et grun-

digt Indblik i hele denne Del af Teakkom-

pagniernes Virksomhed.

Den egenlige Baadrejse op til Chiengmai

begynder i Raheng. Turen varer 1 5 Dage,

og Baaden, der benyttes til Passagertrafik

paa den øvre Del af Meping er den saa-

kaldte Laosbaad , en særdeles velindrettet

Husbaad, som stages op mod Strømmen af

unge Laoser, nogle af Verdens bedste Flod-

Baadfolk.
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Under denne sidste Del af Flodrejsen har

jeg rig Lejlighed til at følge den Del af

Teakskovningen, som bestaar i at skaffe de

strandede Stammer løs. Mange Stammer er

endnu i Drift ned ad Floden, men endnu

flere ligger strandede paa Sandbankerne eller

taarnede oven paa hinanden i „Stakke".

Unge Englændere, som har slaaet deres Telt

op paa Sandbankerne, arbejder med Kamuks

eller Kamais — disse bagindiske Dværgfolk,

som i Almindelighed benyttes til Elefantdri-

vere — og med store Flokke af Elefanter

paa at skaffe deres respektive Kompagniers

Stammer ud i frit Vand igen.

Kosteligt er det at se Elefanterne, disse

„Uhyrer, der kommer som et Jordskælv og

har en Slange imellem Øjnene", arbejde som

et Menneske, men med Hundreder af Mænds

Styrke. At se dem splitte en „Stak" er et

Skuespil uden Lige. Jo mere Modstand

Stammerne gør. jo mere rasende bliver Ele-

fanterne og jo m.ere lægger de Kræfterne i,

indtil det virkelig lykkes dem at faa ,, Nøgle-

stammen", den hule Tand, trukket ud. Stak-

ken tumler over Ende, Stammerne vælter ud

i Floden, og Elefantflokken styrter afsted

med Brøl, der ryster Luften, og Vandet

staaende i Skum omkring sig.

Man faar allerede her det bestemte Ind-

tryk, at Teaktræsskovning vilde være saa

godt som umulig uden Elefanter, og heri

bestyrkes man mangefold, naar man forst

kommer op i Skovene. Men herop er der

endnu en lang Vej.

Foreløbig stopper al videre Fremtrængen

pr. Baad op i den gamle Laoskongestad, Nord-

siams betydningsfulde Handelscentrum og det

store Knudepunkt for Teakskovbruget, Chieng-

mai, hvortil jeg ankom lige op til Jul.

Fra gammel Tid har det været Skik, at

de store Teakkompagnier „Bombay-Burmah"

og „Borneo" i Julen samler deres evropæiske

Djunglemænd i Chiengmai til et Gymkhana-

møde. Til dette fik jeg ogsaa Indbydelse,

og denne Jul i Chiengmai blev derfor en af

mine interessanteste Oplevelser, thi jeg fik

samtlige Nordsiams Teakskovmænd for mig

paa et Bræt og kunde danne mig et Hel-

Bungalow i Tcakskoven.
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Ln Laosbaad paa evre Mepins

hedsindtryk af Evropæernes Djungletilværelse

bedre end om jeg havde set dem enkeltvis

ude i deres Skove.

I Dagene før Jul kom de ind fra alle Si-

der med deres „kit" stablet op paa Elefanter

eller Muldyr, og Boy og Kok, og alt det,

man maa have med sig i Djunglen. Her

kom de ind for at blive Mennesker igen —
det vil sige Evropæere — ind til Jul, til

Fest, til Venner og Kammerater, til noget af

deres eget, uden hvilket de ellers i Løbet af

faa Aar vilde synke ned til at blive Hale-

negre, Abekatte eller andre forfærdelige Væ-

sener, der hænger i Træerne eller render

rundt paa fire og miaver og tygger Drøv.

De var ikke langt fra at være lige saa kej-

tede som deres lille Pony, der havde levet

et helt Aar ude i Djunglen, og ikke taalte

Byspektakel og stejlede, naar den saa en

velklædt Evropæer.

Som de kom ridende lignede de Cow-boys

eller Amurkosakker. Deres Ridedragt var

ikke til at finde i nogen Modejournal, og

deres teakbrune, skarpe Ansigt vilde have vakt

Opsigt paa et Storstadsstrøg. Alen nu havde

de ogsaa redet eller vandret otte— ti Dage

ad Djunglestier, trange som Vejen til Him-

merig, igennem Floder, over Bjærge, og om

Natten sovet de trætte glades trygge Søvn i

deres Telt.

Thi glade var de, selv om man ikke kunde

se det i deres feberblanke Øjne naar de gik

i deres egne Tanker. Hvad Fornøjelse har

en Mand af at vise sine Følelser i sit An-

sigt, naar der ingen er til at blive forskræk-

ket for hans Vrede eller glade over at se et

Smil lyse op? Ja, de var ikke alene glade

de var lykkelige, thi nu var det Jul, og

Julen var for dem en „holyday" i Djungle-

livets Ensformighed og Ensomhed, Julen var

Møde med Venner cg Ligestillede — det vil

da sige de Venner, der ikke var døde i

Aarets Løb af Feber, Kolera, Dysenteri,

Slangebid, Skud fra et eller andet mystisk

Sted, eller anden Tropenederdrægtighed —
Julen var Polospil om store Pokaler og
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Bridgepartier om smaa Formuer, overdaadige

Fester og sindssvag Ballade, Julen var

hjærtebankende Møde med det guddommelige

Væsen, som hedder en hvid Dame, og med

hele den Verden, som man havde givet Af-

kald paa et langt Aar, og den var Luft for

et Aars Tavshed og for al den Livsglæde

og Livslyst, som en stærk Mand samler paa

i en Natur, hvis svulmende Overdaadighed

ytrer sig omkring ham paa alle Maader.

Efter en Gudstjeneste Juledag i den ameri-

kanske Kirke, hvor vi alle var samlede —
2>'i ialt (med Præsten, den 84-aarige patri-

arkskæggede Dr. McGilvary), 5 Kvinder (Mis-

sionsdamer) og 1 Barn — begyndte Fest-

lighederne paa Klubgrunden, og hver Efter-

middag fortsattes der med Polokampe, Bold-

tourneringer. Skydning og de sindssvageste

Akrobatkunstei' om store Præmier. Missions-

damerne serverede The, og alle mulige

„drinks'' var gratis, og man glemte Feber

og Skov og talte kun om Poloponies og

„old folks at home" og drak for „old Eng-

land'". Om Aftenen samledes vi samme 30

Mænd (Damerne var ikke med, og Missio-

nærerne deltog kun en sjælden Gang) til

Middag det ene eller det andet Sted, oftest

i de store Teakkompagniers Bungalows, der

var pyntede med orientalske Lamper og fyldte

med den mest brogede Samling „boys", en

Buket i alle Regnbuens Farver af alle Bag-

indiens Folkeslag. Bordene bugnede af Rari-

teter, som en Djunglemand til daglig knap

nok tør drømme om, og som Kompagnierne

med uhyre Ofre havde faaet bragt de 30

Dagsrejser op fra Bangkok, og Champagnen

perlede i store Pokaler.

Men saa kunde det hænde, at disse

Djunglemænd i Eveningdress pludselig be-

gyndte at opfore sig som gale Drenge eller

vilde Kabyler, at de fandt paa Ting, som

voksne Evropæere under andre Himmelstrøg

ikke vilde tillade sig. Men den, som vilde

tage Forargelse heraf, vilde ikke have Be-

greb om, hvad det var, han saa. Det, han

saa, var nemlig et Aars Savn og Farer og

Tommertlaader ved Østasiatisk Kompagnis Savmolle i Bangkok.= 421 =^ 30
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Forstmænd kamperer i en Juii;4h;ouiil;

Længsler, som søgte deres Tilfredsstillelse.

Det, han saa, var ikke ugidelige Salonherrer,

men hvide Mænd fra gode Hjem, draget ud,

fordi Udlængslen hos dem havde været

stærkere end hos deres Ligemænd; hvide

Mænd, der nu sad Enemand midt ude i

Siams Djungel med en Pony, en Hund og

en brun Pige som eneste Venner igennem

tykt og tyndt; hvide Mænd, der i fire Regn-

maaneder ikke har andet at kalde deres

Hjem end et pjaskvaadt Telt, ikke andet

end en vaad Dragt at tage paa om Morge-

nen, og en fugtig Seng at kravle i om Afte-

nen ; hvide Mænd, som følte det Savn til

Bunds, ikke at have en til at køle den hede

Pande eller linde den tørre Tunge, naar Fe-

beren rumsterede i Blodet, eller til at bande

ud for paa sit eget Sprog, naar den varme

Tids fortærende Hede var lige ved at smælte

Hjærnen i Hovedet og tørre Blodet ud i

Aarerne.

Den, der ved alt dette, han tilgiver nem-

lig, hvad han ser i Chiengmai i Julen.

Men Julen faar Ende — ogsaa i Siam,

og da Kammeraterne igen pakkede sammen
og drog hver til sit med deres „kit" paa Ele-

fanterne eller Muldyrene, drog jeg med dem,

der skulde over til Salweendistriktet for selv

at se, hvordan det var at leve derude i

Dunkelheden og arbejde i Skovene, hvorfra

det kostbare brune Træ kommer.

I en Maaned drog jeg om her, levende

sammen med unge Englændere, der forestod

Teakskovningen, altid omgivet af de mærke-

lige Puslinger, Kamuks og Kamais, stadig

lige op ad de store Elefantflokke, hvis uhyre

Kræfter og forbavsende Kløgt jeg fik mere

og mere Respekt for, og for hver Dag, der

gik, stærkere og stærkere overtydet om, at

vel har Djunglelivet sine Farer og Savn, men
ogsaa sine store Skønheder, sin Beruselse,

sine Tillokkelser for den Mand, der er fri-

baaren og elsker den store Natur og søger

sig Virkefelter borte fra Kulturcentrernes

Tranghed. Hvor herligt var det ikke at

vaagne i den dugfriske Morgen, naar Xatu-
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ren hilste Dagen i et tusindstemmigt Kor af

Fugle og Dyr og i en mandel- og vanille-

mættet Duft af Blomster og Planter, der

atter skulde til at begynde en Dags vældende

Fremvækst! Hvor kostelig og hvor evig en

Kilde til forfriskende Morgenlatter var ikke

Indfangningen af Elefanterne, der ofte i Nat-

tens Løb under Jagten efter unge, friske

Bambus, var kommet langt bort ! Og hvor

glade og fri vandrede vi ikke efter et solidt

Morgenmaaltid ind i Skoven for at tilse Ar-

bejderne, der var i Færd med at samle

Stammer, „girdle" eller fælde! Slanger eller

giftigt Kryb og Insekter, som der ei nok af

i den bagindiske Skov, saa lidt som de

Torne, næsten alle Djunglens Planter vender

ud imod det lille Menneske, gjorde intet

Skaar i vort gode Humør, vor glade Til-

fredshed og sunde Smag for Fribytterlivets

Sødme.

Men Glanspunkterne i vor Djungletilværelse

var dog Aftenerne. Naar vi efter et vel

udført Dagværk i den af alle gode Magter

forskønnede Solnedgangstime samledes om
Teltene eller om det lille Tropehus, som
fandtes paa de større Arbejdspladser, fandt

vi, at ingen Tilværelse kunde være skønnere

end vor. Og naar vi saa fik fremmede,

naar en anden Djunglemand tilfældigvis

krydsede vor Vej, eller Regeringens Forst-

mænd kom paa Inspektion, eller naar en af

de to danske Gendarmofficerer, som har hele

Sahveendistriktet under sig, i Embeds Med-

før kom for at fange Elefanttyve eller Røver-

bander eller stille Trætter imellem de halv-

vilde Smaastammer i Bjærgene, saa blev der

naturligvis Fest i Lejren, et Gæstebud, som
aldrig nogen Salon er

bleven Vidne til. Alle

Feltbordene blev la-

vet til ét Fællesbord,

hvorpaa Boyerne dækkede op hver med sin

Herres Service, Flasker, Glas etc. Naar

Bordet var færdigt, lignede det en Marsken-

diserbod. Det var en Menage saa broget,

at kun Djunglemænd kunde lade være at le

himmelhøjt derover. Værtens Kok kogte

Maden, men alle Kokkene havde leveret In-

gredienserne, og bag ved Stolene stod hver

Gæsts Boy, en Madrassi og en Shan, en

Birmeser og en Maanmand, en med Turban

og en med Pisk, en i Silkeskørt og en i

Panung. Og henne i det ene Hjørne sad

en Samling Kvinder, lige saa spraglede, lige

saa pyntelige, spillende Alverdens Melodier

paa en skrattende Fonograf, medens de røg

Cigarer saa tykke som Kosteskafter og saa

lange som to Gange en velvoksen dansk

Cigar.

Jo, Tropeskovlivet har sine Fornøjelser!

Men — trods alt — det har flere Savn og

Farer, og det er ikke hver Mands Sag at

skaffe Teaktræet ud deraf. Af de ti Forst-

mænd, jeg for to Aar siden mødte paa

Vejen fra Chiengmai ind igennem Djunglen,

har allerede Halvdelen „kicked the bucket".

En døde af Feber i sit Hus i en lille By i

Nordvestsiam, en døde af Feber i sit Telt i

Djunglen, og en i et Tempelrasthus; en døde

af ondartede Bylder, netop som han var

bleven bragt paa Elefantryg til et Hospital,

og en — en dansk Mand — blev skudt i

sin egen Skov, af sin egen Boy, med sit eget

Jagtgevær. Døende slæbte han sig til Folk,

der kunde beserge et Telegram til hans Hu-

stru i Moulmein, og han fik lige skrevet,

inden han udaandede følgende Ord: „Spar-

wath dead. Sparwath".

Her dør Helte i

Bagindens Djungel.

Og her er Helteliv

for Teaktræ

!

Teakflaader ved PaK-nam-po.
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EN HÆVNER
Af Thomas Krag.

DER er Jorden omkring et eget Menne-

skesamfund af ensomme og mærkede.

De bærer intet Kendetegn uden for den Ind-

viede. De kan gaa i Pjalter, men har da

oftest et Præg af „Historie'". Man gætter

at Vedkommende en Gang var velklædt,

bar elegante Klæder maaske ... De kan

ogsaa nu være velklædte, have Banknoter i

sin Lommebog, have dyre Smykker endog.

Men alle Jordens Goder betyder øjensynlig

lidet for dem. Deres Øjne stirrer forbi Ga-

dernes mangehaande Tillokkelser. De ser

ikke de driftige Forretningsmænds Reklamer,

ikke Theatrenes og Varietéernes Lokken til

Glæde, til Morskab, de ser ikke de fine Re-

stauranters raffinerede Spisesedler, ikke de

smilende Kvinder . . . Deres Sind er andet

Steds, deres Hjerter banker for noget fjernt.

For noget som Ingen af deres Omgivelser

aner, hvad er.

Jeg har oftest mødt Medlemmer af dette

Samfund i Verdensbyerne. De findes ogsaa

oftest der. De holder af Kæmpebyens Sus.

De Millioners Skæbner ruller daglig i til-

fældige Bølger dem forbi Xu og da knuses

én for deres Øjne. Og saa ruller de andre

Bølger som før. Det er som at staa ved

Oceanets Bred. I dets Sang toner en evig

Resignation.

Altsaa i Verdensbyerne findes disse under-

lige Mennesker som oftest. Saa forundret

jeg derfor blev, da jeg for nogle Aar siden

gæstede den lille By N. i Nordnorge. I

Byens Hotel traf jeg en Mand netop af

ovennævnte Art. Han var Englænder, og

havde været et godt og vakkert Exemplar

af den britiske Race, om ikke alt, hvad til

Livet hører, ligesom havde været udslukt

hos ham. Han lo ikke, han passiarede ikke,

han saa ikke efter, om det var Sol eller

Regn. Han gik stille omkring med de blege

Øjne stirrende forbi alt og alle.

„Ja, han er en underlig Fyr", sagde en

af Gæsterne en Kvæld i det gemytlige Sam-

lingsværelse; „men han gør jo ingen For-

træd, og saa er han r/^" — Mandens An-

sigt gjorde pludselig Honnør, en Honnør der

forplantede sig Kredsen om. „Jaha, han er

rig! For en Maaned siden havde han in-

gen Penge. Værten havde tilgode af ham

for længere Tid , men Englænderen havde

ligesom glemt, at Penge maa der nu en

Gang til. „Ja, det er kedeligt", mente Vær-

ten. „Aa, jeg skal skrive til Christiania",

svarede Englænderen. Og han nævnte Nav-

net paa Christianias første Bankier. Og

Pengene kom, og Værten fik sit Tilgode-

havende. Men for Sikkerheds Skyld og nok

ogsaa af Nysgærrighed telefonerede Værten

til vedkommende Christiania Bankier og

spurgte, om denne forunderlige Englænder i

det hele var at stole paa . . . om han var

„god"? Bankieren lo af hans Ængstelse:

„Han er god for at kjøbe hele Byen deroppe'^,

svarede han.

„Men hvad vil han nu egenlig her?"

spurgte En.

Ja det kunde ingen svare paa.

Det er forunderligt med Menneskenes

Sympatier. Havde jeg truffet denne ensomme

Mand Aaret i forvejen, hav'de jeg rimeligvis

slet ikke likt ham. Rimeligvis havde jeg

følt ham besværlig, uhyggelig. Men nu var

jeg selv i opreven og urolig Sindsstemning.

Jeg havde voldt et Menneske, jeg satte Pris

paa, stor Sorg . . . Naa, det er en Historie

for sig selv . . . Saameget er nok at sige,

at jeg paa en Vis følte mig i Slægt med

den ensomme Mand, som alle undredes over.
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Jeg fattede hans Fjernhed og Ligegyldighed havde det kærligste Gemyt; men blev hun

for alt omkring ham. heftig, kunde hun forløbe sig . . . Ja hun

Lidt efter lidt udvikledes en uvilkaarlig kunde da blive meget uklog . . . meget

Sympati os imellem. Den første Tid gav uklog.

det sig ikke Udslag stort anderledes end at Han taug et Nu, trak Benene ind under

vi hjalp hinanden ved Bordet ved paa venlig sig, hvilede sin Hage paa sine knyttede

og høflig Vis at række hinanden Ting, der Hænder og stirrede langt bort.

stod den anden fjernt; ja, og saa maaske „Ja, ja", blev han ved, „der er ikke blot

en kort Bemærkning, et Smil — men lidt en Nemesis til . . . det kunde endda gaa

efter lidt kom vi i Samtale med hinanden, an. Men der er en forfærdelig Livets Hasard

og en Kvæld, jeg kom til at nævne tor ... en skændig Tilfældighed som selv den er

ham, at jeg næste Dag tog paa Fjældet for udsat for, som aldrig udfordrer Livet . . .

at fiske Ørred i et meget afsides Vand — som selv den stilleste, den roligste er udsat

ja, da nikked han, og han ytred noget om, for ... ja, maaske mere udsat for end den

at han nok kunde have Lyst til at være frække, den paagaaende.

med. „Men sig fra, om De hellere vil være Ser De, jeg skulde en Morgen til Madras,

alene", sagde han. „Jeg vil meget gærne Jeg glemmer ikke den Morgen, den var skjøn

have Dem til Ledsager", svarede jeg. Og og tindrende, en ren Aabenbaring . . . jeg

dermed var Sagen afgjort. gik muntert gjennem Villaens Værelser; min

Vi rejste paa Fjældet sammen og blev Hest blev netop gjort i Stand . . . jeg vilde

der otte Dage. hente nogle Smaatterier : en Del udsøgte

Her førte den øde Natur og Ensomheden Cigarer, en Bog til Tidsfordriv paa Hotellet

os sammen i Fortrolighed. Og en Kvæld om Kvælden . . . nuvel, jeg finder disse

ved Baalet fortalte han sin Histore. Ja han Ting, og jeg kom paa Tilbagevejen gjennem

berettede mig med andre Ord, hvorfor han min Hustrus Værelse. Paa hendes Toilet-

var bleven den sælsomme Fyr, anderledes bord ser jeg hendes Smykkeskrin staa. En

end andre. Jeg gjengiver hans Fortælling Tanke falder mig ind : jeg vil tage hendes

saa godt jeg kan. Smaragdhalsbaand med til Madras. Laasen

Først kom Tropenaturen mod mig gjen- er nemlig gaaet i Stykker, nu kan jeg lade

nem hans Historie. Jeg fornam den hede den gøre i Stand. Og jeg puttede det meget

Luft, duftende af utallige Blomster og Urter. kostbare Smykke i min inderste Lomme og

Og det vrimlede, det myldrede af tusind gik udenfor.

Liv. Jeg skimtede et imponerende Landskab Han tav et Nu og stirrede hen for sig

gjennemskaaret af brede, døsige Floder. Pal- med et underligt Smil.

merne viftede med sine Blade: De saa .,Se disse Cigarer og denne Bog", ved-

næsten sorte ud mod en Himmel, der var blev han, „allerede her begynder det ulyk-

gjennemstraalet af Solens Ild. salige Tilfældes Djævel sit Spil: ieg fik der-

Jeg boede, fortalte han, nogle Mil syd ved den Ide at tage Halsbaandet med. Og
for Madras. Mit Hus laa nær Havet, den nu da jeg kom udenfor: Atter var Tilfældets

bengalske Bugt. Den blaaeste, skønneste Djævel paa Spil. Min gode Hest var blevet

Havbugt i Verden, stor som et Ocean. Jeg stukket af et giftigt Insekt, og Gutten holdt

boede der, ja . . . og mit Hus var stort, paa at bade dens Saar med Eddike. Naa,

rigt, bekvemt. Og sammen med mig boede jeg havde ikke megen Tid til at vente paa

min Hustru og vore to dejlige Børn. Helbredelsen, og jeg red af Sted efter at

Min Hustru var af fransk Herkomst, Hun have taget Afsked med min Hustru og mine
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Børn. Men Bremsestikket havde afledet

mine Tanker, saa jeg fik ikke sagt fra . . .

jeg fik ikke fortalt min Hustru, at jeg havde

taget hendes kostbare Halsbaand med.

Jeg kom til Madras og besørgede nogle

vigtige Forretninger der. Saa hilste jeg paa

de Venner, jeg havde der. Og jeg leverede

Halsbaandet til en Guldsmed, som hastig

gjorde det i Stand ... og faa Dage efter

sad jeg atter i mit Hjem, nydende mit gode

Aftensmaaltid og fuld af smaa Historier fra

min Rejse.

„Det er forresten sandt", sagde jeg til

min Hustru, „se her ... nu er da endelig

dit Smaragdhalsbaand gjort i Stand. Værsgo'".

Og jeg lagde Halsbaandet foran hende

paa Bordet.

I det samme hørte jeg et Skrig. Det var

min Hustru som skreg. Jeg saa op og blev

til min Forfærdelse var, at hun sad og stir-

rede paa Halsbaandet, bleg og skælvende.

„Hvad er det?" raabte jeg.

Da løftede hun to usigelige bedrøvede

Øjne paa mig: „Havde Du taget det Hals-

baandet med?" raabte hun med klagende

Stemme.

„Ja, hvad saa?"

„Ja, den Mulighed burde jeg jo have

forudset", klagede hun videre, men det

gjorde jeg altsaa ikke. Og nu, aa, det er

forfærdelig, det er frygtelig, det er ikke til

at tænke paa".

„Men hvad er det da, Kjære?"

„Aa, det er lille Jemmy . . . jeg troede

Jemmy havde stjaalet Halsbaandet".

Jemmy var Tjenestegut hos os. Han var

noget nær de elleve Aar af malaysk Her-

komst.

„Xaa ja, ja saa kan han jo faa vide. at

Du har fundet det".

„Nytter ikke, nytter ikke . . . stakkels

Jemmy! stakkels uskyldige Jemmy".

Min Hustru var ganske og aldeles ude af

sig af Fortvivlelse. Og hun gruede ligefrem

for at fortælle mig, hvad der var foregaaet.

„For der er foregaaet noget", sagde hun,

men jeg vil nødig tænke paa det; det er

saa afskyeligt".

„Kjære, fortæl mig alt", indvendte jeg,

„saa faar vi hjælpes ad med at klare Van-

skelighederne. Jeg har jo en Del af Skyl-

den. Jeg burde have fortalt Dig, at jeg tog

Smykket med".

Endelig kom hendes Beretning, afbrudt af

mange Taarer:

„Jeg undersøgte jo sjældent det Smykke-

skrin, men rent tilfældig tog jeg forleden

Dag mine Smykker frem for at prøve dem

til den nye Dragt, Du ved. Og netop Sma-

ragdhalsbaandet vilde jeg have fat i. Men

det var der ikke, nej sandelig, det var der

ikke. Jeg blev naturligvis forskrækket, da

jeg opdagede dette. Jeg ledte højt og lavt,

det maatte jo være et Steds. Nej, det fandtes

ikke. Jeg ringede paa Pigen: „Jeg finder

ikke mit Smaragdhalsbaand, begriber Du det

Marie?" Nej, gamle Marie begreb det ikke.

Ærlighed og Deltagelse skinnede af hendes

Øjne.

Pludselig kom jeg til at mindes noget

:

For nogle Dage siden skulde jeg ud at ride.

Netop da jeg steg i Sadlen, var jeg saa

uheldig at rive min Kjole. Lille Jemmy

stod i Nærheden. „Hør Jemmy", raabte

jeg, „løb op paa mit Værelse og tag den

store Sikkerhedsnaal, som ligger i den røde

Æske paa Bordet ved Vinduet. Tag den og

kom tilbage, saa fort Du kan". Ja, jeg fik

Sikkerhedsnaalen ... og nu, ja nu tænkte

jeg altsaa, at Jemmy havde stjaalet Hals-

baandet ved samme Anledning. Jeg lod ham

kalde. Han kom, og jeg ventede, at han

skulde komme ydmygt og skjælvende af ond

Samvittighed. Men slig kom han ikke. Nej.

han kom smilende og frejdig og lod som

ingen Ting. Han tror nok, den Frækhed

skal hjælpe ham, tænkte jeg, men saa tar

han fejl. „Jemmy", sagde jeg strengt, „jeg

kender til det gale, som Du har gjort, til-

staa det ligesaa godt straks". Gutten ry-
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stede paa Hovedet: „Jeg ved ikke, hvad

galt jeg har gjort", sagde han. Ved Du det

ikke? Jo Du ved!" „Nej jeg ved ikke,

hvad galt jeg har gjort", gentog Gutten og

rystede paa Hovedet. Du vil altsaa ikke

tilstaa det? Du vil aUsaa ikke tilstaa, at

Du har stjaalet et Halsbaand med grønne

Stene fra det Smykkeskrin, hvorfra Du hen-

tede Sikkerhedsnaalen forleden Dag. Jemmy

rystede paa Hovedet: „Jeg har ikke stjaalet

Halsbaandet", sagde han og han gentog flere

Gange: „Jeg har ikke stjaalet . . . jeg

har ikke stjaalet" . . .

Min Hustru standsede lidt. En Gysen

gennemfor hende.

„Nu kommer noget uhyggeligt", sagde

hun, „Du kender jo min ulyksalige Hidsig-

hed, den jeg aldrig overvinder. Havde nu

Jemmy straks begyndt at græde, og havde

han ydmygt bedet om Naade og lovet Bod

og Bedring, saa havde jeg ganske ladet ham

slippe med forholdsvis mild Straf. Men

nu . .
."

„Men nu?" spurgte jeg.

„Nu lod jeg ham piske!"' svarede min

Hustru, „først ti Slag, ... og gamle Ni-

kolaj slog ham, og han slog ham haardt

nok. „Vil Du saa tilstaa, at Du har stjaalet

Halsbaandet, og vil Du sige mig, hvor det

nu er?" „Nej, jeg har ikke stjaalet det!"

Saa fik han ti nye Slag, og de var nok

haardere end de første. „Vil Du saa sige

mig, hvor Halsbaandet er?" „Nej, jeg har

ikke stjaalet" . . . saa skulde han have ti

Slag til, men da han havde faaet de fem,

sank han besvimet om.

„Hvordan tog han ellers Slagene?" spurgte

jeg.

„Først skreg han. Men midt under Af-

straffelsen kom Sanheribb til — det var

Guttens F'ader — og da denne hørte ham
skrige, sagde han ham nogle uforstaaelige

Ord, og fra det Nu knyede han ikke".

„Sagde Sanheribb ellers noget?" spurgte

jeg min Hustru.

„Ja han bad for Gutten. Han bad og

forsikrede om hans Uskyld. Tror De virke-

lig Jemmy stjæler? spurgte han, betænk

Dem! gør ingen Ulykke, sagde han. Ja,

det sagde han: „Gør ingen Ulykke". Og

da Gutten førtes bort, var han stum, men

noget forfærdeligt var over ham! Ja jeg er

ræd den Sanheribb, jeg er ræd ham! Han

er god og paalidelig, men naar han bliver

krænket, er han vist frygtelig. Og nu —
hvordan skal det gaa?"

Min Hustru gav sig næsten over. Det

var et Karaktertræk hos hende, dette: at

blive svært hidsig og saa at angre over al

Maade.

„Nu ja", sagde jeg, „Sagen er jo ikke

hyggelig, men vi faar jo se til at klare den

paa bedste Maade. Se nu her : jeg har

kjøbt nogle Gaver til vore Børn. En splin-

terny fin Dragt som William skulde haft og

et vakkert Uhr og Kæde til Julius. Men

nu kalder jeg Sanheribb og Jemmy ind og

forærer Jemmy disse Ting og siger ham, at

det gør os meget ondt, at han har lidt uret-

færdig Straf".

„Ja, lad os det", sagde min Hustru. „Det

kommer forresten an paa, om Sanheribb lader

sig nøje med det".

„Lader sig nøje med det? Jeg trak paa

Skulderen . . . „Aa han faar saa nogen-

lunde lade sig nøje med, hvad jeg fore-

skriver. Og som Du ved . . . ligcoverfor

en Farvet . . . det gælder først og frem-

mest ikke at synes svag".

Saa rejste jeg mig og raabte paa Sanhe-

ribb. Han kom. Jeg saa straks, der var

noget i Vejen med ham. Hans Øjne var

saa besynderlige. Kolde og feberhede paa

samme Tid. Og hans Læber var blodløse

og dirrende.

„Goddag Sanheribb", sagde jeg, „kald

paa Gutten din. Jeg vil tale med Jer

begge".

Han bukkede og forsvandt. Hm, de Ma-

layere, tænkte jeg. Slig underlig Race. For
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aldrig saa nogen et Buk saa værdigt, saa

iskoldt. Var denne Mand Tjener?

Lidt efter kom han ind med sin Gut.

De standsede begge ved Døren. Og jeg

tænkte atter: Se det tilbageholdende Væsen

der! Er det Tjenerens Ydmyghed eller er

det den Stoltes Selvfølelse?

.,Hør nu Sanheribb", sagde jeg, „og Du

Jemmy ogsaa ! Jeg har noget at sige Jer

fra min Hustru. For nogle Dage siden bort-

kom et Smaragdhalsbaand, Min Hustru

troede, at Halsbaandet var stjaalet og Mis-

„De nye Klæder kan ikke udslette min

uskyldige Søns Saar. Og det Uhr kan ikke

vise Tiden, da Krænkelsen glemmes. Be-

hold I Eders Klæder, Herre. Før min Søn

bruger dem — før skal de flænges til Laser!"'

Nu greb mig en egen Uro. Det var som

stirrede jeg ind i noget, jeg ikke forstod.

Thi dette hans Had var af en egen forfærde-

lig Art. Ingen Europæer kan fatte Asiatens

fremmedartede, helveddybe Nag. Og det var,

som lyste det Forbandelse over mig og mine.

Ja, om De nogen Gang kommer til Tropen,

tanken faldt paa Dig, Jemmy. Vel, ethvert da vil De forstaa min Angst, naar De første

Menneske kan tage fejl, og da gælder det,

at man forsøger at gøre Fejlen god igjen.

Det er det, vi nu vil forsøge paa. For Du

har ikke stjaalet Halsbaandet, det ved vi

nu. Halsbaandet er fundet. ... Og se nu

her! her er et nyt Sæt vakre Klæder, som

vil passe Dig fortræffelig, Jemmy. Og her

er et smukt Sølvuhr, som kan vise Tiden,

og med Uhret er en blank Kæde, som Du

ser. Disse Ting var oprindelig bestemte for

mine Sønner. Men nu giver vi Dig dem

Jemmy, Og ifør Dig nu Klæderne, og pynt

Dig med Sølvuhret og gaa om og fortæl

alle, at Din Herre gav Dig disse Ting, fordi

Du uretfærdig var bleven straffet. Se her

min Gut!"

Underligt at se de To, Fader og Søn,

mens jeg talte. Gutten stod ubestemt, han

stirrede paa Gaverne, han greb efter Uhret,

et Smil for over hans Ansigt, som voldte

Synet ham Glæde. Men ved at se paa sin

Fader blev han pludselig stille, og Smilet

svandt. Sanheribb var ogsaa besynderlig.

Hans Alvor var forfærdelig. Han stod som

en Søjle ubevægelig. Han sagde ikke et Ord.

,,Naa Jemmy", sagde jeg, „se her er det,

jeg vil give Dig; tag det saa og gaa og

vær glad".

Da lød der pludselig fra Sanheribb en

Række Ord. Hans Stemme var hæs og ond,

og mens han talte, brændte Hadet i hans

Øjne.

Gang ser Urskovens Vælde, naar De første

Gang hører disse Himmelegnes forfærdelige

Uvejr, naar De ser Pestens Ødelæggelser . . .

det er nye Begreber, der dukker frem i Deres

Sind.

Men naturligvis . . . jeg lod mig ikke

mærke med noget. Tværtimod for jeg op og

raabte strengt: „Nu bør Du passe Dig

Sanheribb. Du glemmer tydelig nok, hvem

Du er, og hvem jeg er. Gaa øjeblikkelig

!

Og lader Du endnu et Ord falde, saa forla-

der Du mit Hus".

Sanheribb bukkede tavs med samme lang-

somme Værdighed som før. Saa gik han,

og Jemmy fulgte ham med bøjet Hoved.

„De skal væk!" sagde jeg til min Hustru.

„Jeg vil ikke eje dem i mit Hus mere. De

skal kort og godt væk".

Hun bad for dem. „Husk paa", sagde

hun, „Sanheribb saa sin Søn lide forsmæde-

lig Straf. Lad os prøve paa at formilde

ham. Eller ... ja de: høres latterligt fejgt

. . . men skulde jeg sige, hvad jeg vilde,

saa blev det : Lad os rejse. Kære ! Lad os

rejse til Europa! Hver Gang, jeg nu ser

den Malay — en ond Følelse plager mig

Jeg svarede rolig: „Ja, undskyld Kære,

nu smiler jeg. For saa galt, som Du tror,

er det jo ikke".

Ja, jeg forsøgte at smile ad hendes Angst,

men jeg kunde ikke nægte for mig selv, at
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noget af den samme ubegribelige Uhygges- det uhyggelige Syn er selvfølgelig let at for-

følelse ogsaa havde bemægtiget sig mig. klare, sagde jeg til mig selv. Du har den

sidste Tid gaaet om og været urolig for den

^ * , forbandede Malayers Skyld. Det ligger dulgt

i din Bevidsthed. Ret som det er, blinker

En Tid efter blev det nødvendigt for mig ængstelige Tanker frem: Hvad kunde hænde?

at foretage en af mine sædvanlige Rejser til Hvad kan Manden finde paa ? Hans besyn-

Madras. En tidlig Formiddag drog jeg af derlige Øjnes Glans, de hvide Læber, hans

Sted. Rejsen gik godt som sædvanlig; jeg frygtelige Alvor ... og nu i Nat har alle

kom til Byen ved Middagstid og hele Dagen onde Tanker, alle overspændte Forestillinger

forresten var jeg^ optaget af forskellig Gjore- samlet sig. De har samlet sig i et Nu,

maal. medens Forstandens kontrollerende Kræfter

Men — ja, hvorledes skal jeg nu for- har slumret ... de har dannet et stort

klare det besynderlige, jeg hele Tiden følte? grueligt Skræmmebillede . . . det Billede som

Den første Del af Turen var jeg i ganske netop vækkede Dig, og fik Dig til at skælve,

godt Humør . . . saa — mens jeg sidder Slig laa jeg og ræsonnerede. Men den

og spiser Middag i en Restauration kom min mærkelige Angstfølelse veg ikke. Jeg tog

Tanke, næsten uden jeg viste om det, til at nu en rask Beslutning: Jeg vilde hjem! Nu

sysle med dem derhjemme. Og en Tanke med det samme vilde jeg hjem I ... og jeg

gik, og en anden kom ... og ... ja stod op og klædte mig paa og gik ned.

mine Tanker blev efterhaanden meget urolige. Endnu i vaagen Tilstand blev min Uro ved

Og denne min Uro gav sig ikke. Den til- . . . jeg var som besat af alle Angstens

tog udover Dagen. Hele Tiden plagede den Aander . . . Det skal blive godt at komme

mig. En Ven, jeg besøgte, mærkede det. hjem, tænkte jeg, saa vil da endelig min

„Kære, hvad gaar der af Dig!" sagde han Uro svinde.

flere Gange. „Du er saa besynderlig ad- Jeg vækkede Hotellets Nattevagt, jeg be-

spredt", talte paa en Slump, fik min Hest af Stalden

Man behøver aldeles ikke at være over- — og hjemover bar det ! Jeg red hastig

troisk for at forstaa det, som nu hændte som jeg aldrig har redet, hverken før eller

mig. Der kan tænkes en Meddelelse ad siden. En Halvmaane i Næ viste mig Vejen

Nerver, der hører Underbevidstheden til. Jeg ... og det gik som i Damp og Taage

!

ved blot, at jeg om Natten pludselig vaag- Men lad mig nu være kortfattet I . . .

nede med et Skrig. Jeg sad op i Sengen Lad mig fortælle Resten i faa Ord. Jeg or-

og fægtede vildt omkring mig ... et Syn ker ikke at dvæle ved det, som nu hændte!

var fremme . . . jeg saa noget, som kastede Aa min Gud ! allerede halvvejs mødte mig

Rædsel i min Sjæl. Synet stod klart for fakkelbærende Tjenere til Hest. De saa ud

mig. Jeg saa det, jeg følte det. Det vil som Spøgelser. Deres store Øjne stirrede

sige, mens jeg sov. Men da jeg vaagnede forfærdet paa mig.

svandt det bort . . . Størsteparten svandt „Hvad er hændt?" skreg jeg.

bort; men et Billede blev igjen: En Mand „En forfærdelig Ulykke, Herre! Sanheribb

som gjorde ondt. En Ildgerningsmand. Og har dræbt Deres Hustru og Deres Børn!

jeg syntes endnu at se Manden: Malayen Han fandtes i Nat udenfor Deres Dør. Han

Sanheribb. har dræbt sig selv til Slut . . . med den

Jeg forsøgte at tage Fornuften fangen, Pisk, som havde slaaet hans Søns Ryg,

jeg gjorde alt for at berolige mig : Kære, havde han kvalt sig. Han havde flettet den
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mange Gange om sin Hals og sine Hænder;

den var næsten umulig at faa løs. Xaa,

død er han".

Maaske mine Tjenere dvælede saalænge

ved Sanheribbs Død forat undgaa at tale for

meget om min døde Hustru og mine døde

Børn . . . Ja, ja jeg husker endnu utydelig

Synet af de kære Døde. Utydelig ... thi

jeg nedsank næste Tid i en dump Døs, en

Smertens Sløvhed, hi^orfra jeg langsomt og

lidt efter lidt dukkede op igen.

Ellers har jeg ikke m.ere at sige . . .

Min Stjerne ... De ved nok slig Stjerne,

som skinner over Menneskenes Liv . . .

den var først lys, saa slukned den . . .

man kan nu og da se Stjerner, der slukner

... Ja al min Lykke slukned . . . derfor

gaar jeg her nu i et fremmed Land, hjemløs

og rodløs blandt Mennesker, jeg ikke kender.

Jeg er nu en Vandrer. Jeg færdes i

mange Lande. Og jeg vil færdes uafladelig

i det fremmede . . . Tankerne faar da min-

dre Tid og Anledning til at dvæle ved van-

skelige Ting".

„Vil De da aldrig rejse tilbage og se de

Egne igjen, hvor De levede, da De var

lykkelig?"

„Aa jo maaske", sagde han, og nikkede

stille, „kan hænde en Gang, naar Blodet

rinder meget langsomt . . . naar Alderdom-

men faar mig til at lude . . . naar jeg med

bøjet Hoved gaar mod Døden . . . naar jeg

gaar mod Landet, hvor mine kære er . . .

ja, mon de ikke venter mig? . . . Tro mig,

nu og da længes jeg efter Døden ... for

det kunde jo hænde, jeg mødte dem . . .

ja det kunde jo hænde ..."
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REPUBLIKEN KINA
Af Dr. phil. R. Besthorn.

Idet kinesiske Udenrigsministeriums

Palads i Peking var der den 10. Marts

1912 samlet en vidunderlig broget Skare:

Exkejserlige Embedsmænd i den tradi-

tionelle kinesiske Gaiadragt, Deputationen

fra den republikanske Regering i Nanking

i korrekt europæisk Selskabsdragt, Re-

præsentanter for den europæiske og

amerikanske Presse, gule Pressemænd,

der for første Gang i Kinas Historie fik

Lov til at overvære en officiel Højtide-

lighed, europæiske Told- og Postembeds-

mænd osv.

Den brogede Forsamling, i hvilken

Fortid og Nutid mødtes i malerisk

Forvirring, som svarede til den Uklar-

hed med Hensyn til Fremtiden, der

præger de nuværende Forhold i Kina,

ventede paa „den stærke Mand", paa

Mantschu-Dynastiets Wallenstein, Jiiau-

Shi-Kai, der skulde udraabes til midler-

tidig Pnrsideiit for Republiken Kina.

Det lyder som et Eventyr, det var et

verdenshistorisk, et politisk-kulturhistorisk

Billede, som selv den dristigste Fantasi

endnu for faa Maaneder siden ikke vilde

have vovet at fremmane. Det vidunder-

ligste ved det vidunderlige Eventyr var

den tørre prosaiske Form, hvori det har

udviklet sig.

Da Reformkineseren, den kinesisk-

amerikanske Læge og Revolutions-Agi-

tator Dr. Sun-Jat-Sens Mænd den 11.

Oktober rejste Oprørsfanen ved Jang-tse-

floden, kunde man til Nød tænke sig Mulig-

heden af, at Ta-tsing-kono, o : Mantschu-

Dynastiets Rige, vilde bukke under for

den ved de hemmelige Selskabers under-

jordiske Muldvarpearbejde fremkaldte Re-

volution, og at Barnekejseren Pu-Ji, med

den for europæiske Begreber saa ufor-

staaelige Titel Hsyan-Tung d: „Proklama-

tionen af Grundprinciperne", vilde blive

styrtet fra Tronen. Man kunde ogsaa

til Nød tænke sig en „Republik Kina''

eller snarere to Republiker, en med
Nordbyen, Peking, en med Sydbyen,

Nanking, som Hovedstad. Men man

kunde, trods Kinesernes historiske Mangel

paa Tapperhed — der under Mantschu-

Dynastiets Regimente har smittet ogsaa

de krigeriske Mantschurer, som i Aaret

1644 satte deres Fyrsteslægt paa Tronen

i Peking — vanskeligt ane, at det uhyre

Rige med dets 4CX) Millioner Mennesker

vilde undergaa Forvandlingen fra absolut

Monarki til en Republik uden vældige

Kam.pe, uden verdenshistoriske Rystelser.

Og dog er det netop det, der er sket.

Eventyrets Gang er saa prosaisk, saa

uforstaaeligt mat, at det Hele nærmest

ligner og maaske egenlig ogsaa er —

en vel udtænkt Forretningsspekulation,

der er bleven gennemført med uforligne-

lig Troløshed og et enestaaende Cunc-

tator-Geni af den maaske stærke, i ethvert

Tilfælde snildt og koldt beregnende kine-

siske Statsmand Juan-Shi-Kai — af den

Mand, der i 1908 forraadte Reformkejseren

Kvang-Sy til den frygtelige Enkekejser-

inde Hsy-Hsi.

Da Oprøret i Vu-tshang udbrød , og

da Peking-Regeringens militære og poli-

tiske Afmagt strax traadte tydeligt frem,

rettedes Alles Blik i de politiske Kredse

mod Juan-Shi-Kai. Juan-Shi-Kai var i

sin Tid falden i Unaade hos Kejserinde

Hsi-Hsy, fordi han i Kronraadet opponerede

mod hendes Beslutning om at udraabe et

lille Barn, Pu-Ji, til Regent. Pu-Ji's Fader,

den her i Europa i sin Tid saa berømte

„Bodsprins", Prinsregent Tshung, havde

forvist Juan-Shi-Kai, og da Vu-tshang-

Oprøret udbrød, levede „den stærke Mand'',
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om end som en omhyggeligt bevogtet Stats-

fange, et idyllisk Liv paa sit herlige Gods
Weifei i sine prægtige Haver og sit Harem
med udsøgt skønne Kineserinder —
allerede som Guvernør og saare alvorlig,

endog kinesisk-grusom Magthaver havde

han Ord for at være en udpræget Don
Juan, og man fortalte, at et europæisk

Syndikat, der ikke ad anden Vej havde

kunnet opnaa en attraaet Koncession,

med Held havde benyttet en tix fransk

Dames »Mægling". Om Juan med ær-

gerrige Planer fulgte Begivenhedernes

skæve Gang, melder Historien ikke noget

om. Men i Regeringskredsene og ved

selve Hoffet mindedes man, med en Be-

undring, som end ikke Prins-Regenten

kunde skjule for sig selv, den Tid, da

Juan-Shi-Kai i Spidsen for en euro-

pæisk uddannet og udrustet Hær, med
de fremmede Militærattacheer i sin Stab,

holdt ,, store Manøvrer".

Det var vel først og fremmest disse

Minder, der bevægede Prins-RegentTshung

og Enkekejserinden til allerede et Par

Uger efter Vu-tshang-Oprørets Udbrud

at kalde „den stærke Mand" til Peking

og tilbyde ham eller rettere befale ham
at modtage Udnævnelse til „kejserlig

Befuldmægtiget og Generalissimus". Det

var et overmaade farligt Skridt; Juan-

Shi-Kai er Kineser, og han havde sine

gode Grunde til at hade Mantchuerne.

Men Hoffet har vel regnet med, at Juan

ved sil Forræderi mod Reformkejseren

var afskaaret fra at træde i Forbindelse

med de kinesiske Revolutionsmænd.

Hoffet synes desuden at have handlet

under stærkt Tryk fra .,en Officersliga''.

Det ser ganske ud, som om de kine-

siske Officerer havde lært noget af deres

græske og tyrkiske Kolleger. Der havde
— saa vidt man kan se - dannet sig

en kinesisk Officersliga, som havde be-

sluttet at benytte den af Sun ledede

Oprørsbevægelse ti! om ikke just at af

sætte Mantchu-Dynastiet, saa dog at fra-

tage Dynastiet og den herskende Kaste

den virkelige Magt — ved at tvinge Hoffet

til at give Kina en Forfatning. Prins-

Regenten maa vel have ment, at ingen

anden end Juan-Shi-Kai kunde lede

denne Bevægelse saaledes, at Dynastiet

blev reddet.

Juan-Shi-Kai vidste vel, hvor farligt

Spil han spillede; han vidste, hvor dybt

Had baade Mantschu-Hoffet og de kine-

siske Revolutionsmænd nærede til ham
— Hoffet havde forvist ham til hans

Gods, og det skyldtes kun hans Ven,

den japanske Gesandts Indskriden, at

han ikke blev henrettet; fra de kinesiske

Revolutionsmænd havde han faaet en

Fødselsdagsgave med den uhyggelige

Memento mori-Indskrift: „Femte Dag i

Wu-Shen-Aarets ottende Maaned" — den

Dag, da Juan-Shi-Kai forraadte Kejser

Kvang-Sy. Men Juan havde intet Valg;

han var nødt til at modtage Hoffets Til-

bud, og han stolede vel paa sit gode

Hoved, og med Grund. Juan modtog

Udnævnelsen med en vel beregnet Tøven,

og han har derefter spillet sin Wallen-

stein- Rolle med en forbløffende Dygtig-

hed ; allerede nu kan han med Grund

tilraabe sin Samtid Augustus-Oidene:

„ Pian ditc spectatores

!

"

Da Juan den 27. Oktober havde over-

taget Stillingen som kejserlig Befuld-

mægtiget og Generalissimus og den 10.

November havde overtaget ogsaa den

Stilling som Ministerpræsident, der var

betroet ham ved Peking-Nationalforsam-

lingens Valg, sørgede den kinesiske Hærs
gamle Reorganisator først for at danne

sig en Livgarde. Den bestod kun af et

tilsyneladende meget ringe Antal Tropper,

10— 11,OX) Mand; men de kinesiske

Militærforhold staar, som den nyeste

Tids Begivenheder klart har vist, ikke i
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noget som helst rimeligt Forhold til

Rigets uh3n-e Folketal. For alle Tilfældes

Skyld sørgede han desuden for, at et

Jernbanetog altid holdt rede, med Damp
oppe. til at føre ham til Kysten.

JuanShi-Kai optraadte i Begyndelsen

i Overensstemmelse med den Stilling,

Hoffet og Nationalforsamlingen havde

betroet ham, som Talsmand for .,et kon-

stitutionelt Monarki". Diktatoren vidste

af Erfaring, at det var klogt at staa sig

godt med Udlandet. Han modtog, til

de gam melkinesiske Mandariners Forfær-

delse, Interviewere. Juan taler kun Kine-

sisk, og de fremmede Journalister maatte

tale med Diktatoren ved Hjælp al en

Tolk. Juan-Shi-Kai drøftede blandt andet

i sine første Diktator-Dage med en ameri-

kansk Reporter Spørgsmaalet : Monarki

eller Republik? „Det vilde" — sagde Juan

til den amerikanske Pressemand — „gøre

mig ondt, hvis man i Deres Land mis-

forstod min Politik. Jeg veed, at de kine-

siske Republikanere har mange Til-

hængere i den amerikanske Republik.

Men Kineseren er ingen Demokrat, men

konservativ. Der er kun en tor Landet

heldig Mulighed : et ved en Konstitution

bundet Kejserdømme." — „Men hvad vil

der ske", spurgte Journalisten, „hvis de

Revolutionære alligevel sætter deres Villie

igennem?" — Juan-Shi-Kai lod med et

Suk sin Haand fare hen over Panden

og svarede: „Det Uundgaaelige, det

uundgaaelige!"

Hvem tænkte den Gang paa, at „det

uundgaaelige" kunde blive Republiken

Kina med Juan-ShiKai som Præsident?

Da først Juan-Shi-Kai følte sig sikker

i Sadlen, skred han — i Begyndelsen af

December — til at styrte den Mand, der

i sin Tid havde forvist ham fra Peking

og nu havde kaldt ham til Magten,

Kejserens Fader, Prins-Regent Tshung.

Derefter søgte Juan-Shi-Kai at slutte

Forlig med Revolutionens Ledere. Dette

Forsøg mislykkedes. SunJat-Sen blev den

29. December af den revolutionære Na-

tionalforsamling i Nanking valgt til Præ-

sident for Republiken Kina; den 1. Januar

holdt Sun-Jat-Sen under stor Folke-

begejstring sit Indtog i Nanking og af-

lagde Ed paa Forfatningen. Juan-Shi-Kai

benyttede Lejligheden til at afpresse

Hoffet Penge — tre Millioner Taels (ca.

8 Millioner Kroner); til Gengæld med-

delte han Gesandtskaberne, „at han vilde

kæmpe for et konstitutionelt Monarki".

Den kinesiske Wallenstein gjorde imid-

lertid ikke noget Forsøg paa „at kæmpe".

Da Hoffet paa Foranledning af Prins

Tshung, der stadigt øvede Indflydelse bag

Kulisserne, forsøgte paa at binde Juan-

Shi-Kai og vel ogsaa at kompromittere

ham overfor Republikanerne ved at give

ham en høj Adelstitel, der ellers kun

sjældent er bleven tildelt en Kineser, af-

slog Juan denne Udmærkelse. Juan

spekulerede nu tydeligt nok paa at blive

Repiiblikens Pnesident.

Juan-Shi-Kai havde et øjeblik vaklet,

vistnok fordi den gamle Militærliga var

bleven opløst ved de Attentater, der var

blevet rettede mod flere Generaler. Men
Baron Fong-Ko-Tsang , der sejrrigt

havde kæmpet mod Vu-tshang-Oprørerne,

dannede i Spidsen for 40 kinesiske Gene-

raler en ny Militærliga, der stillede sig

til Juan-Shi-Kais Raadighed og akcep-

terede hans Program, ifølge hvilket der

skulde vælges en stor Nationalforsamling,

som skulde træde sammen i Peking for

at træffe endelig Bestemmelse om For-

fatningen. Den nye Militærliga forlangte,

at Nanking-Parlamentet, der kun bestod

af nogle faa saakaldte „Repræsentanter

for de 14 Provinser", og Nanking-Rege-

ringen skulde akceptere Juan-Shi-Kais

Program, og truede med „strax at be-

gynde Fjendtlighederne", hvis Nanking-
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Mændene vægrede sig ved at opfylde

denne Fordring.

Det saa et øjeblik ud, som om der

skulde blive opnaaef en Forstaaelse

mellem Peking og Nanking.

Der indtraadte imidlertid hurtigt et n3't

Omslag. Den 28. Januar tilstillede Nanking-

Regeringens Udenrigsminister Wn- Ting-

Sang Peking-Regeringen et Ultimatum,

hvori han fordrede, at „Tronen endnu

samme Dag skulde abdicere". Samtidig

hermed sendte Suii-Jat-Sen samtlige Ge-

sandtskaber i Peking et Telegram, hvori

han rettede skarpe Anklager mod Juan-

Shi-Kai. „Juan-Shi-Kai" — hedder i

Sun-Jåt-Sens Telegram — „har brudt

alle de Løfter, som han har givet Repu-

blikanerne, navnlig med Hensyn til Ind-

kaldelsen af Nationalforsamlingen. Han

har forsøgt at faa Kejseren til strax at

abdicere, men han har ikke indkaldt

Nationalforsamlingen. Juan-Shi-Kai haa-

ber aabenbart, at han paa den Maade

kan blive Republikens Præsident. Han

forsøger at narre Alle. Af Mantchurerne

forlanger han, at de skal opløse deres

Regering; af os forlanger han det samme.

Han vil selv være ene om Magten. Vi

har ikke skiftet Mening, men vi vil have

Vished for, at Juan-Shi-Kai ikke har

noget andet Maal end at oprette en Re-

gering paa republikansk Grundlag".

JuanShi-Kai besvarede den 30. Januar

Sun-Jat-Sens Anklage med at tilstille

ham følgende Telegram: y>Jeg er rede

til at akceptere omtrent enhver Løsning,

hvorved Freden kan blive genoprettet og

der kan blive opnaaet en Forstaaelse

paa et fornuftigt, ærligt og retfærdigt

Grnndlag". Juan-Shi-Kai tilstillede — et

saare mærkeligt nykinesisk Fænomen!
— Pressen en lignende Erklæring.

Den snilde Kineser Juan-Shi-Kai var

temmelig sikker paa, at Mantchu- Dyna-

stiet maatte bøje sig for hans Villie og

overlade ham Magten i Peking; han var

vistnok bestemt paa at tage Magten i

Nord-Kina, men han vilde helst være

hele Kinas Hersker, og han søgte stadigt

at vinde Nanking-Mændene.

Den 31. Januar maatte Enkekejserinden

erklære, „at Tronen havde bestemt sig

for Fred".

Dr. Sun har vel næppe næret Tillid

til Juan-Shi-Kai, men da Juan tog For-

holdsregler til at fremtvinge Dynastiets

Abdikation, har Nanking -Republikens

Ledere, der lige saa lidt som Juan

havde Lyst til at prøve Vaabenlykken,

aabenbart anset det for klogt at slutte

F'orlig med Diktatoren i Peking, og Sun

erklærede sig rede til at overlade Juan

Præsidentværdigheden. Republikanerne gik

endog ind paa Juans Plan om et Slags

„monarkisk Republik", og Juan-Shi-Kai

og Nanking-Regeringen sluttede følgende

Overenskomst: „Kejseren beholder til sin

Død Kejsertitelen, dog saaledes, at han

for Fremtiden ikke maa kaldes „det

store rene Dynastis Kejser", men kun

„det rene Dynastis Kejser". Han faar

en aarlig Pension paa fire Millioner

Dollars, der vises ham Æresbevisninger

som „udenlandsk Hersker", og han ved-

bliver „foreløbigt" at residere i „den for-

budne By", Palads-Kvarteret i Peking.

Han faar en Livgarde, der vælges af

Republikanerne. Der bliver som forhen

bragt Mantchu - Dynastiet „Ahneofre".

Prinserne beholder deres Titler for Livs-

tid, men dermed bortfalder disse Titler.

Kejserens og Prinsernes Privatejendom

respekteres. Der sørges for, at Mantchu-

Bannerherrerne kan ernære sig selv;

indtil den Tid kommer, faar de en Pen-

sion, hvorom det nye Parlament træffer

nærmere Bestemmelse."

Sun-Jat-Sen og hans Venner maatte

være klare over, at Juan-Shi-Kai vedblev

at spille en tvetydig Rolle, at han ved
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denne Overenskomst, der efter kinesisk

Opfattelse ikke betød Kejserens og Dyna-

stiets Afsættelse, søgte at sikre sig iMu-

lighed for at spille Dynastiet ud mod
„Republikken". Men Republikkens Ledere

maa vel have ment, at det var klogt

ikke brat at bryde helt med Fortiden;

de har maaske ogsaa regnet med, at

Juan-Shi-Kai som Kineser delte deres

Had til Mantchurerne og Mantchu-

Dynastiet. Juan og Sun blev enige om,

at Juan-Shi-Kai skulde vælges til midler-

tidig Præsident i Republiken Kina.

Den 10. Februar blev der paa et Møde

mellem Repræsentanter for „Kabinettet"

— hvis Chef var Juan — for Kejseren

og for Prinserne truffet Aftale om
Mantchurernes fremtidige Stilling, den

11. Februar havde Juan-Shi-Kai Audiens

hos Enkekejserinden. Den 12. Februar

offentliggjordes Abdikations-Ediktet.

Det mærkelige Dokument, der er un-

dertegnet at Enkekejserindøn, som var i

Besiddelse af det kejserlige Segl, men

utvivlsomt var affattet af Juan-Shi-Kai,

lyder saaledes:

„Siden den republikanske Armé har

begyndt sin Bevægelse, har alle Provin-

ser vist den Sympathi; hele Kina er i

Uorden, og hele Folket er ulykkeligt.

Jeg havde befalet Jiian-SM-Kai at sende

Delegerede for at forhandle med Repu-

blikkens Repræsentnnier, drøfte Situationen

med dem og udarbejde en Plan til Ind-

kaldelse af en Forsamling, som det over-

droges at fastsætte Regeringsformen. Disse

Forhandlinger har varet to Maaneder, og

endnu er der ikke naaet noget klart og

sikkert Resultat. Syden og Norden fjerner

sig stedse mere fra hinanden, og ingen

af dem vil gøre Indrømmelser. Hande-

len er standset, og Soldaterne er i Felten,

og alt det kun for Spørgsmaalet om
Regeringsformen. Saa længe dette Spørgs-

maal ikke er løst, vil Folket ikke komme

til Ro. For Øjeblikket er Sympathien

hos den største Del af Folket for Repu-

blikken. Det sydlige og mellemste Kina

har allerede proklameret Republikken, og

som Følge heraf har Nordens Hærførere

ligeledes forlangt Republikken. Folk og

Armé er altsaa republikanske.

„Det er saaledes Himlen selv, der vil

give Kina Republikken. For eii eneste

Families Berømmelse vil jeg ikke kæmpe

mod et helt Folke Villie. Jeg har paa

Afstand iagttaget Verdens-Situationen, og

jeg har besluttet at trække mig tilbage sammen

med Kejseren og tilbyde Fotket hele Magten.

Jeg har besluttet, at den kinesiske Regerings-

form skal være den forfatningsmæssige Re-

publik. For øjeblikket lider Folket, og

det haaber paa Ro. Jeg respekterer med
Hensyn til Nutiden dette ønske, og med
Hensyn til Fremtiden vil jeg være i fuld

Overensstemmelse med vore hellige Bøger,

hvori der staar skrevet, at Kejseren bør

vide., at Landet er skabt for Folket, ikke for

ham.

„Juan-Shi-Kai er en meget erfaren Mand,

der kender baade det gamle og det nye

Regime. Han er i Stand til at indlede

en god Politik for at forene Norden og

Syden. Det er det bedste, at jeg giver

ham Magten til at træffe Overenskomst

med de republikanske Hærførere om at

danne den provisoriske republikanske Rege-

ring. Jeg haaber, at denne Løsning vil

skaffe Landet og Hæren saa vel som de

venskabelige fremmede Nationer Ro. Det

er fremfor alt af Vigtighed, at den store

kinesiske Republik omfatter de fem store

Racer: Mantchurer, Kinesere, Mongoler,

Muselmænd og Tibetanere, og at den

strængt fastslaar, at Republikkens Landom-

raade er ukrænkeligt. Det frem.tidige Kina

kaldes: Ta-taung-lwa-ming-ko (Den store

Republik i Civilisationens Midte). Jeg

og Kejseren trækker os tilbage, og vi vil

føre et behageligt frit Liv. Jeg mener,
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at jeg vil bevare Folkets Sympathier, og

jeg trækker mig tilbage med Vished om,

at Kina gaar Civilisationen og Frem-

skridtet i Møde, og at det stadigt vil

voxe i Magt og Berømmelse."

Det kinesiske Udenrigsministerium med-

delte strax Gesandterne i Peking Abdika-

tionsdokumentet. Juau-Shi-Kai udstedte

den 13. Februar som Leder af den pro-

visoriske republikanske Regering følgende

Edikt :

„Keiseren har trukket sig tilbage fra det

politiske Liv, og vort Land har besluttet

at indføre den republikanske Regering.

For Øjeblikket er jeg i Færd med at

danne den provisoriske Regering. Alle

Vicekonger og alle Generalguvernører

skal foreløbigt blive paa deres Post og

udøve deres Funktioner, og alle Kinas

Gesandter fører Titel af diplomatisk Re-

præsentant og skal ligeledes blive paa

deres Post. Alle deres Sekretærer og

Attachéer saa vel som Konsulerne bliver

provisorisk paa deres Post. Den natio-

nale Fane forandres; foreløbigt benyttes

de republikanske Farver, der bestaar af

fem Farver: Rødt, Hvidt, Gult, Blaat og

Sort. Den officielle Dragt er foreløbig de

forenede Staters Civiluniform. Indtil den

provisoriske Regering endelig dannes,

kalder Kabinetministrene sig Ministe-

riernes Ledere. De gamle Formularer af-

skaffes."

Enkekejserindens Edikt var ret uklart.

Ordet „Abdikation" stod ikke i Ediktet,

og det fremgik af mange Udtalelser, at

en stor Del af Befolkningen mente, at

der ikke var foregaaet nogen væsentlig

Forandring i Regeringsformen. Juan-Shi-

Kai lod da ogsaa alt blive ved det gamle,

og Nanking-iMændene, der havde valgt

Lederen af Oprøret i Vu-tshang, General

Li-Jiian-Hung, til Vicepræsident, søgte

forgæves at bevæge den provisoriske

Regerings Chef til at komme til Nanking

for at aflægge Ed paa Forfatningen.

Tilsidst besluttede Nanking-Regeringen

at sende en Deputation til Peking for at

forlange bestemt Svar af Juan-Shi-Kai.

Nanking-Deputationen ankom den 27.

Februar til Peking og aflagde endnu

samme Dag Besøg hos Juan-Shi-Kai.

Den overrakte ham det Dokument, hvori

han udnævnes til provisorisk Præsident

for den kinesiske Republik, og opfordrede

ham til at begive sig til Nanking for at

aflægge Ed paa Forfatningen. Juan-Shi-

Kai erklærede, at han modtog Hvervet

og vilde indfinde sig i Nanking for at

aflægge Eden — saa snart Omstændig-

hederne tillod hans Afrejse. Den næste

Dag, den 28. Februar, meddeltes „offi-

ciøst", at Juan-Shi-Kai vilde afrejse til

Nanking ca. 14 Dage efter, at det nye

Kabinet var dannet — Juan-Shi-Kais For-

trolige Tang-Shao-Ji skulde afløse ham
som Premierminister.

Det lød som tomme Udflugtei, men i

\'irkeligheden havde Juan-Shi-Kai alvor-

lige Grunde til at nære Betænkeligheder

ved at forlade Peking.

Der var allerede tidligere fremkommet

Meddelelse om, at der i vide kinesiske

Folkekredse viste sig Stemning tor at

bevare de gamle Regeringsforhold, man
vidste, at nogle af „Prinserne" arbejdede

paa at fremkalde Oprør, og Mantchuriets

tidligere Guvernør Tshao-Ehr-Syn havde

udtrykkelig advaret Juan-Shi-Kai mod at

slutte sig til Republikken og erklæret, at

Mantchu-Tropperne forblev tro mod Dy-

nastiet. Den 16. Februar blev der for-

øvet et Bombeattentat m.od Juan-Shi-Kai,

og den 24. Februar modtog Juan-Shi-Kai

fra de „Uforfærdede", der ledes af Tshao-

Ehr-Syn og Prins Tsait-Se, Meddelelse

om, at de vilde bekæmpe Republikken

med Vaabenmagt.

Saa indtraf der en Begivenhed, som

bevægede baade Juan-Shi-Kai og Sun-
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Jat-Sen til at fatte en afgørende Beslut-

ning. Den 29. Februar gjorde en Del af

Juans Gardetropper Mytteri; det kom til

Gadekampe, under hvilke en Del af

Peking gik op i Luer. Der fremkom

strax Efterretninger om, at Mantchu-

Prinserne og „de Uforfærdede" stod

bagved Mytteriet; i Regeringskredsene i

Peking og Nanking erklærede man, at

Mytteriet kun skyldtes Misfornøjelse hos

en Del af Tropperne, der ikke havde

faaet deres Løn. Sikkert er det, at Myt-

teriet, skønt det hurtigt blev dæmpet,

gjorde dybt Indtryk baade paa Juan-Shi-

Kai og paa Sun-Jat-Sen og hans Nan-

king-Mænd. Nanking-Mændene opgav

deres Fordring om, at Juan-Shi-Kai skulde

komme til Nanking, og Nationalforsam-

lingen i Nanking vedtog den 7. Marts

at tillade, at Juan-Shi-Kai aflagde Ed
som Republikkens midlertidige Præsident

i Peking i Overværelse af Nanking-De-

putationen. Denne Ceremoni foregik den

10. Marts Kl. 3 Eftermiddag i det nye

Udenrigsministeriums Palads, hvor Juan-

Shi-Kai foreløbig har opslaaet sin Resi-

dens.

Den nankingske Nationalforsamlings

europæiskklædte Delegerede spillede Ho-

vedrollen og stod i forreste Række.

Bagved dem stod 50 Generaler — de

fremmede Korrespondenter lagde særlig

Mærke til Mantchu-Generalen, Ex-Krigs-

minister Jin-Tshang, der tidligere har

været Gesandt i Berlin; hans barske

Miner vidnede tydeligt nok om de Fø-

lelser, hvormed han overværede denne

Ceremoni, der skulde konstatere, at hans

Race og dets Dynasti havde maattet vige

Pladsen for de kinesiske Oprørere.

Da alt var i Orden, traadte Juan-Shi-

Kai, i Gala-Generalsuniform og ledsaget af

et stort Militærfølge, ind i Salen, hilst

med dybe Buk af Forsamlingen. Med
sagte Røst oplæste han følgende Eds-

formular:

^Da Republikken er oprettet, maa mange
Arbejder fuldføres. Jeg .vil trofast be-

stræbe mig for at udvikle Republikken,

at Qerne det absolute Monarkis Mangler,

at overholde Forfatningen, at fremme

Landets Velfærd og danne en stærk

Nation af de fem Racer, som den om-

fatter. Naar Nationalforsamlingen hat

valgt en fast Præsident, vil jeg træde til-

bage. Det tilsværger jeg den kinesiske

Republik."

Nanking-Deputationens Fører traadte

frem, Juan overrakte ham Dokumentet,

som han havde oplæst, Deputationsføre-

ren svarede, Juan oplæste et Gensvar —
og derefter traadte to Stor-Lamaer frem.

De rakte Præsidenten to Guld-Buddhaer,

der var indhyllede i en Dragt, som er

det traditionelle Tegn paa den højeste

Magt.

Nyt og gammelt forenede sig i denne

verdenshistoriske Ceremoni ; det er endnu

et Spørgsmaal, om det n3^e eller det

gamle til sidst vil gaa af med Sejren.

Fremtiden maa vise, om Republikanerne,

der saa vidunderlig let har vundet Sejr,

kan sikre Republikken, der trues af

Oprør — og af fremmede Magters Ind-

blanding. Og vil Juan-Shi-Kai virkelig

træde tilbage, hvis Nationalforsamlingen

vælger f. E. Sun-Jat-Sen til Præsident?

Det er et meget stort Spørgsmaal — og

Republikken Kinas midlertidige Præsident

har endnu det gamle Mantchu-Dynasti

til sin Raadighed.

Men foreløbig er det vidunderlige Even-

tyr ude. Det ældgamle kinesiske Monarki

bærer Etiketten „Den store Republik";

Dragebanneret er blevet afløst af Repu-

blikkens femfarvede Fane,

-o-<-¥>^
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Fig.l. Ind- og Udkørselssignaler paa Glasgow Station.

BLINKLYS SOM JÆRNBANESIGNAL
Af Ingeniør I. Falck.

JÆRNBANERNES Mastcsignalcr er som bekendt en

Slags optiske Telegrafer, hvorved Stationerne

og de øvrige Signalposter kan meddele et frem-

kørende Tog at Banen er fri eller give det Ordre

til at stoppe. Efter Sagens Natur kræves der her-

til kun faa og ganske simple Tegn, omend Signal-

sprogets Begrebsforraad i Tidens Løb er blevet

udvidet noget. Systemets Sikkerhed beror paa dets

Simpelhed, og ved de stedse mere storprægede

Driftsforhold føres man til at søge en stedse mere

gennemført Forenkling af Tegn og Begreber. Da

alle Signaltyper har samme Stamform, er dette dog

forberedt ved den naturlige Udvikling. Signal.spro-

gets Grundbegreber er Formlerne „Kør" og „Stop",

der for at udelukke Fejlaflæsning overalt skal gives

ved samstemmende Tegn. I Mørke bruges saaledes

henholdsvis grønt og rødt Lys til at udtrykke de

to Begreber. Denne gennemførte Ensartethed ska-

ber i Praksis flere Vanskeligheder, idet den bj^der

Muligheder for indbyrdes Forvekslinger.

Paa Stationerne, navnlig ved Tilslutninger og

Liniekrydsninger, fører Banegaardenes tiltagende

Længder og det forøgede Antal Togveje til en

stadigt voksende Sammenhobning af Signaler. Ind-

kørslerne ligger mangen Gang næsten i en Skov

af Signalmaster, De egentlige Indkørselssignaler,

Stationernes Hovedlaas, flyttes længere og læn-

gere ud, og foran disse anbringes gærne et endnu

fjærnere Signalsæt, de fremskudte Signaler, der

uden at have selvstændig Betydning skal gengive

Hovedsignalernes Tegn for i Tide at varsko Loko-

motivførerne om deres Stilling. Hvor flere Baner

løber sammen, har hver Linie sine særlige Signa-

ler, og hvor samme Banelinie har flere end to

Spor, fremkommer der en tilsvareude Forøgelse i

Signalernes Antal. For Oversigtens Skyld bliver

da Indkørselssignalerne og de fremskudte Signaler

hver for sig samlede i en Gruppe, saaledes at

Signalets Plads indenfor Gruppen angiver for hvil-

ket Strækningsspor det gælder.

Bagved Indkørselssignalerne rejser der sig paa

de store Stationer en tilbageskridende Række af

Signalgrupper, Togvejssignalerne, der alt som Sta-

tionssporene udgrener sig giver en stedse mere

specialiseret Underretning om den indstillede Tog-

vej. Og i Stationens anden Ende kommer endelig

Udkørselssignalerne, der viser ud mod den efter-

følgende Liniestrækning,

Et Tog, der gennemløber Banen, møder alle

disse Signaler efter deres Tur. Signaler paa den

fri Bane veksler med Stationernes flerartede Sig-

naltyper, men alle tegner de sig i Mørke med det

samme grønne eller røde Lys. I Taage og under

Snefog øjnes de tilmed kun ganske kort, dukker

pludseligt frem og forsvinder straks igen. Det for-

udsætter derfor megen Stedkundskab hos en Lo-

komotivfører, naar han til enhver Tid med Nøj-

agtighed skal kunne sige, hvor paa Linien han be-

finder sig. Og paa samme Maade: blandt en Sta-

tions talrige Lystegn kan kun en stedkendt Mand

hurtigt og paalideligt nok fange det ene Lyssig-

nal, der gælder for det Tog, han fører. Man har

savnet et Middel til at gøre Signallysene indbyr-

des kendelige, og kun haft den Udvej at udforme
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Fig. 2. Fremskudte Signaler foran en tysk Station.

de enkelte Signalgrupper saa ejendommeligl som

muligt. Nogle

Eksempler

kan vise Be-

stræbelserne

og anskuelig-

gøre de Van-

skeligheder

man maa

kæmpe imod.

I Fig. 2 ses

tre fremskud-

te Signaler

ved en større

tysk Vende-

station, hvor

fire Banelinier

slutter sam-

men. Tre al

disse løber i

Billedet Side om Side, to

Dobbeltspor og et Enkelt-

spor, og hvert af de tre Sig-

naler er plantet i Ballasten

tæt ved det paagældende

Strækningsspor. I det føl-

gende Billede (Fig. 3) mø-

der man Indkørselssignaler-

ne for de tre Strækninger,

staaende paa en fælles Gitter-

mast og med Vingerne teg-

nede klart imod Himlen.

Hvert Signal gælder ogsaa

her for sin Bane, følgende

samme Orden fra venstre til

højre som de tilsvarende

Spor. Og endelig ser man

ningen er. Hvis

Fig. 3. Indkerselssignaler til samme Station.

i Fig. 4 Togvejssignalerne,

baarne af to Signalbroer ved

Hovedsignalposten, den mu-

rede Bygning, der danner

Midtpunktet i Billedet. Læn-

gere inde paa Banegaarden

vil man finde Signalerne for

de forskellige Udkørselstog

veje.

Det hele Signalanlæg er

her mønstergyldigt ordnet,

overskueligt, ja saa letfatte-

ligt at .enhver Mulighed for

Forveksling synes udelukket.

Men netop den tilstræbte

Klarhed lader ane, hvor van-

skelig en Sag, Signalaflæs-

Lokomotivføreren endda altid

kørte ind fra

samme Stræk-

ning! Men i

Dag er det det

ene og i Mor-

gen maaske

det andet Sig-

nal, der gæl-

der for ham.

Da kan han

ikke støtte sig

til den blinde

Vane, men

faar lade den

farlige Efter-

tanke raade.

Og man maa

huske, at Bil-

lederne viser

Fig. 4. Togsignaler paa samme Station.
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Forholdene ved Dag. Alle Omgivelser er synlige,

hvad der giver Ro og Sikkerhed i Iagttagelserne. I

Mørke ses kun Signallysenes farvede Tegn. Nogle

Farver staar mindre klart, nogle Lj'gter brænder min"

dre godt. Og saa i Taage og under Snefog, hvor

Tegnene ikke blot skal aflæses, men der ogsaa

skal tages Kending af Signalerne I

I Fig. 1 ser man en Signalbro med Ind- og

Udkørselssignalerne for nogle Banestrækninger,

der løber sammen ved Glasgow Station. De en-

gelske Baner er kendt for deres Signalrigdom, og

man vil se, at Overskueligheden, trods alle Be-

kostninger, ikke altid bliver ganske tilfredsstillende.

Og saa er Forholdene her endda nogenlunde

simple.

Dagsignalerne kan man til en vis Grad sær-

tegne ved Signalfladens Form, saaledes at de for-

skellige Typer skiller sig ud fra hinanden. Under

Stortrafikens Pres er man endda i England gaaet

videre endnu og har sat Skjel mellem Signaler af

samme Art. Paa de lange firesporede Banestræk-

ninger har man nemlig flere Steder givet de for

Hurtigtogsporene gældende Signaler et Mærke,

der fremhæver dem blandt de øvrige. Ved Nat-

signalerne har man derimod hidtil ikke haft Mid-

ler til at variere Tegnene.

Heri synes der nu at kunne ske en Forandring,

idet Firmaet Gasaccumidator i Stockholm har fore-

slaaet at anvende Blinklys i Jærnbanesignalvæse-

net. Tanken er fængslende ved de Muligheder,

den rummer. Blinklyset er prægsættende, det til-

tvinger sig Opmærksomheden, og det kan ikke

forveksles med andre Lys. Alt dette er værdifulde

Egenskaber, der kan gøre det anvendeligt i Sig-

nalvæsenet. Men hvad der giver det den afgørende

Betydning, er den Omstændighed, at det kan sær-

tegne et Signallys uden at tage dets Farveejen-

dommelighed fra det, eller med andre Ord : det

kan sætte Skjel mellem to Lys med samme Farve.

Blinklyset kan tænkes anvendt paa flere Maa-

der. Hvilke der maa foretrækkes, bliver det Frem-

tidens Sag at afgøre. Paa mangesporede Linier

kan f. Eks. Hurtigtogssporenes Signaler fremhæves

ved Blink. Et Indkørselssignal, der staar mod en

Baggrund af farvede Lystegn. og maaske endog.

naar Indkørselen ligger i Kurve, fra Lokomotivet

ses vandrende mellem disse, kan gøres kendeligt

ved at erstatte det faste Lys med Blinklys. Et

uventet Stopsignal — ved Dæmningsskred eller

Jærnbaneulykker— fanger maaske bedst Opmærk-

somheden, naar det virker ved Blink. Og endelig

kan Blinklyset bruges til at adskille Signalerne

efter deres Art, f Eks. sætte Skjel mellem frem-

skudte Signaler og Indkørselssignaler, hvad der

maaske vil give det den største Betj'dning.

I en Aarrække har Firmaet Gasaccumulator ud-

ført Lysgivere for Bøjer og Baaker, og Blinkind-

retningen har her staaet sin Prøve. Det er ogsaa

en Ejendommelighed ved Forslaget, at der ikke

bliver nogen Nyopfindelser at prøve, men det n\Q

kun ligger i Anvendelsen. Ogsaa Tilpasningen kan

imidlertid være en vanskelig Sag og give Anled-

ning til vidtløftige Overvejelser.

Blinklyset vil ikke fortrænge det faste Signallys

fra vore Baner. Men Signal sproget har ved den

nye Lysform vundet et nyt Udtryksmiddel, saa-

ledes at det kan blive paa samme Tid mere fyl-

digt og mere tydeligt. Et Fremskridt som dette er

et lille Skridt men et afgørende, der kan drage

større Ting efter sig. Man maa haabe at Tanken,

der nu skal prøves i Praksis, ikke maa møde

uformodede Vanskeligheder. Hvis dette ikke bliver

Tilfældet, tør man sikkert forudsige dets Sejrs-

gang Verden over. Ved de danske Statsbaner blev

der i August f. .\. anstillet nogle simple Prøver med

et mindre Modelapparat. De første Forsøg vil vente-

lig føre flere efter sig. Paa de svenske Baner blev

det første Blinklyssignal — det første i Verden —
opstillet i 1908, uden at dog Blinket her havde

signalteknisk Betydning. Det første egentlige Blink-

lyssignalanlæg er udført paa Liljeholms Station,

foreløbigt blot som Forsøg, øg toges i Brug 1. Ok-

tober f. A. For den fremtidige Udvikling vil dette

Anlæg faa den allerstørste Betydning. Her skal

man indvinde de første Erfaringer om Formerne

for Blinklvsets Anvendelse.

(shs:^

440



KNUD HJORTØ
Af Axel Garde.

T^^NUD Hjortøs sidste Bog hedder Grøn

X\^ Ungdom og graa Sjak og som saa

mange af hans tidligere er det en Bog om

Ungdom. Den er indtagende og vittig, lun

og klog, lige saa underholdende som ind-

trængende i sin Psykologi, bygget som den

er over Hjortøs solide Iagttagelser og sjeldne

gode Humør.

Den hører ikke til hans betydeligste Ar-

bejder, med hans Hang til Parallelisme har

han andetsteds behandlet lignende Problemer

som de, der her er saa muntert udformede,

*) Nærværende Afhandl, fremkommer samtidig i

Zukunft, Berlin og i La revue scandinave, Paris.

paa en Baggrund af videre menneskeligt Ind-

hold og betydeligere sjælelige Modsætninger.

Men der er ikke desto mindre i denne Bogs

Tone en særegen Opfordring til at samle

Traadene i hans store og ejendommelige Pro-

duktion, dens Selvironi kaster Lyset tilbage

og tegner mellem Bogens Optrin og Figurer

et saa tiltrækkende Billede af Forfatteren, at

man ikke kan komme bort fra det igen, før

man kan forklare sig, hvorpaa dets Tiltræk-

ning beror.

Det skal være de følgende Liniers Opgave

at optrække Konturerne af Knud Hjortøs paa

een Gang sære, saa jevne og saa udpræget
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danske Forfatterskab. Grøn Ungdom og graa

Sjæle fortjener sin naturlige Baggrund.

Det er ikke ganske let. Ikke fordi hans

Produktion i ringere Grad end andre betyde-

lige Skribenters udgør en Helhed, en Enhed,

hos Hjortø forklarer og udvider hver ny Bog

den forrige, ved en Drejning af Lyset, ved

en ny og overraskende Menneskeskildring.

Men der er saa meget hos ham, der mod-

sætter sig en Sammentrækning til de faa og

simple Grundbegreber, som Kritikeren er nødt

til at arbejde med. Hjortøs Rigdom er De

aillerne, de smaa Træks Ophobning, Gen-

tagelsens Variation. Endvidere polemiserer

han med Forkærlighed imod den Litera-

turperiode, han selv er udgaaet fra, Halv-

femsernes, men for den kritiske Betragtning

er han netop et af de mest følgerigtige Ud-

tryk for denne Periode, der var saa fordybet

i Detaillerne og saa sky for altfor hastige

Resultater. Endelig er det vanskeligt at for-

ene det voldsomme Udgangspunkt i hans første

Bog, Syner, fra 1899 med den hærdede Mun-

terhed i hans senere. Hvad er mellem alt

dette det særlige Hjortøske Sindelag? Og hvor

Sammenhængen med hans Tid, som han for

det umiddelbare Indtryk saa umiskendeligt

tilhører i det allerinderligste Forbund ?

Det er dog ogsaa besynderligt, at denne

udmærkede Forfatter, der allerede i Tyskland

besidder saa stort og trofast et Publikum,

endnu er altfor lidt paaskønnet af danske

Læsere trods hans Bøgers mange, netop un-

derholdende Egenskaber. Er det, fordi hans

lagttagelsessans synes en Smule ubarmhjer-

tig? Eller er det kun, fordi hans Iagttagelser

mere simpelt blot er vore egne, og derfor

synes sære i Modsætning til de vedtagne,

som Publikum ynder fastholdte i Literaturen

længe efter at det til privat Brug har for-

kastet dem? I saa Fald er maaske en Tilfæl-

dighed, en Vending af Glasset, en Sammen-

rystning af Stofferne, tilstrækkelig til at hid-

føre Miraklet og nærme Parterne til hin-

anden.

Det anbefaler sig altid, naar man vil lære

et Menneske at kende, da straks at kaste sig

paa Hovedet ud dér, hvor man finder den

største Vanskelighed ; kan man til en Be-

gyndelse faa fat i den tilsyneladende Mod-

sigelse i hans Anlæg, kan man være saa

nogenlunde sikker paa at faa Resten med.

Eller rettere: i det Øjeblik man forstaar,

hvorledes et Sind overvinder sin egen Mod-

stand, er man ogsaa i Berøring med den

Spænding, der gør dette Sind frugtbart og

levende. Det gælder i særlig Grad Kunst-

neren, saa vidt som overmaade megen Kunst

er bleven til af et Sinds Kamp med sig selv.

Hvad Hjortø angaar, er det netop hans

første uklare Bog, der gør ham tydelig, man

kan ligefrem se ham blive til i dens Mod-

sætningsforhold til de øvrige. Fra dette Lid-

gangspunkt, der samtidig er Fødselsøjeblik-

ket for hans Produktion, forstaar man dens

Dobbelthed, først hvorledes han overvinder

Gæringen ved Hjælp af sin Iagttagelsesevne

og derefter hvorledes han senere — i Hans

Råskov — udenSkaansel dømmer denne samme

Evnes Livsværdi. Det er hans Forfatterskabs

indre Betydning, at det ifølge sin egen Be-

vægelse tvinger en Rigdom af menneskelige

Iagttagelser til Overfladen for derefter at

vende Spørgsmaalet om og paany stille det

paa den oprindelige Bevægelse: hvad er over-

hovedet en Iagttagelse værd? Er det ikke

først i det Øjeblik, vor Iagttagelsesevne blæn-

des af Livets egen Rigdom, at vi lever? Er

Iagttagelsens Kulde ikke den sande Isolation ?

Hjortø besvarer disse grundlæggende Spørgs-

maal i sit eget Materiale og med sine egne

Erfaringer. Saaledes gør Digteren Verden

rigere, idet han afgrænser den.

Rækken af Hjortøs Bøger er denne: Syner,

Hjemme fra Egnen, Kraft, Folk, Støv og

Stjerner, To Verdener, Hans Råskov, Præster,

Den Gang man var ung, Rasmus, Grøde,

Den fortabte Søn og Grøn Ungdom og graa

Sjæle. Rent oversigtsmæssig kan man ud-

skille to Hovedlinier, en satirisk og en mere
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sjælelig intuitiv. Til den satiriske hører Folk,

Præster og Rasmus. I Den Gang man var

ung og Grøn Ungdom og graa Sjæle løber

Linierne sammen. Støv og Stjerner, To Ver-

dener og Hans Råskov er det sikreste Ud-

drag af Hjortøs eget Sind. Men væsentligere

end denne ydre Adskillelse er den indre For-

bindelse, Udfoldelsen af Hjortøs Udvikling,

som den kendetegner sig fra Syner til Hans

Råskov over Støv og Stjerner og To Verdener,

suppleret med Selvironien i en af de muntre

Bøger. Hertil er den nye Grøn Ungdom og

graa Sjak fortræffeligt egnet.

Syner er den første voldsomme og uklare

Gæring i Digterens Sind. Karakteristisk nok er

det Johs. Holbek, der har tegnet dens Om-

slag: en Grubler, der stiger af Hjernens Taa-

ger med en Violin under Hagen. Mange

Træk viser Slægtskabet mellem Tegneren og

Digteren. De tilhører begge en Ungdom, i

hvis Sind Modsætningerne taarner sig op som

store, tunge Blokke, først og fremmest en

Modsætning, som blev synlig henimod Aar-

hundredskiftet : Modsætningen mellem en haan-

lig-nøgtern Materialisme og en fritænkersk-reli-

giøs Verdensfølelse. Hos Holbek kom dertil

yderligere en uforsonlig Kamp mellem den

blide, danske Præstegaardsidyl, i hvilken han

er født, paa et Bjerg af Ahner som han siger,

og Nutidens sociale Bevidsthed om Tilværel-

sens Kamp, to Modsætninger, der i hans Fan-

tasi stadig skærpede og æggede hinanden.

Som bondefødt bliver Forholdet et andet for

Hjortø. Men i dem begge slider ulige Til-

trækninger i deres Sind, indtil Spahningen i

deres Væsen, den stadige Kamp mellem fjendt-

lige Elementer vender dem med Front mod

alle Sider og giver deres Satire Selvoplevel-

sens Styrke og Voldsomhed. Naar Holbek i

det brutale Billede af Jason med det gyldne

Skind, i hvilket han hoverende finder Dyret

i Mennesket, yderligere mætter sig ved neden-

under at tilføje : jeg bød en fornem Dame

at klæde sig af for mit Ansigt; da hun havde

gjort det, forekom hun mig stadig ikke nøgen.

og jeg flaaede Skindet af hende og gik glad

bort .... saa takker Hjortø med den samme

smertelige Bitterhed sin Engel for det Syn,

han faar at se af „Menneskets skjulteste

Drømme": se, hvad der vrimler til alle Sider,

syge Rotter, vanskabte Tusser, Øglemisfostre

og blegsottige Maddiker, brunstige Marekatte,

alt, hvad er lavpandet, tykøjet og bredmun-

det, platfodet, børstet, slimet og fugtig-klamt

:

det er bare Tanker, du ser, som kravler,

vælter og mudrer, Sjæle-Utøj. Det er som

hos Holbek: Livets Fornuft er angreben i

sin Rod.

Med Hjortøs senere saa klare og nøjagtige

Bøger foran sig vilde man ikke paa Forhaand

have ventet denne Introduktion til hans Ar-

bejde. Men netop gennem Reaktionen mod

denne voldsomme Opstemning af Visioner og

Menneskeforagt faar man Hjortø selv at se.

Halvfemsernes Kunstnere overvandt disse Over-

gangsaars Brydninger ad forskellige Veje. Jeg

har i min Bog Dansk Aand gjort udførlig

Rede herfor. I denne Sammenhæng vil det

være tilstrækkeligt at minde om Hjemstavns-

literaturen, saaledes som den er kommen til

Orde hos Johs. V. Jensen i hans Forsøg paa

at finde Bondesindets Historie gennem Tiderne,

eller den syntetiske Menneskebehandling hos

Helge Rode, hvis Poesi er Sjælens Religion.

Hos Hjortø er Fremgangsmaaden af anden

Art. Sagt med eet Ord : han er samtidig

med Kildekritiken indenfor den historiske

Videnskab.

Den historiske Forskning forefandt en Række

af aandfulde Syner og Projektioner, men et

uo.-dr.et Materiale, da den i sidste Fjerdedel

af Aai hundredet overtog den foregaaende

Generations Arbejde. Den første Opgave

maatte blive Ordningen og Registreringen af

dette Materiale. Kunde for Hjortøs Vedkom-

mende ikke lignende Betragtninger gøre sig

gældende? Var Brydningen og Overgangs-

aarene uovervindelige eller var de snarere

Resultatet af en mangelfuld Menneskeiagtta-

gelse, der nu var bleven Kaos? Var det sid-
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ste Tilfældet, var dermed Tilskyndelsen givet

til at begynde forfra og gaa Materialet igen-

nem paany. Det er dette, Hjortø har gjort,

han er en Kildekritiker, hvis Materiale er de

menneskelige Figurer i hans Omgivelser.

Man vil let forstaa, hvorledes Hjortø med

dette Valg allerede i sin anden Bog er langt

fra Holbek. Hos Holbek gik Vejen i stigende

Grad gennem Drømmerens Selvforsvar, hos

Hjortø frigør den videnskabelige Metode en

Munterhed og en Iagttagelsesevne, hvormed

han omfatter Menneskene og Verden i sin

Humors Alvidenhed. Han vil ikke længere

en Type, en Stil. et bestemt Maal paa For-

haand, med en videnskabelig Energi vender

han sig udad mod de nærmeste Omgivelser,

saa godt som alle hans Bøger foregaar dels

hjemme paa Egnen, i Landsbyen, og dels, og

hyppigst, indenfor den lille, danske Provinsby,

der er Hjortøs egentlige Omraade. Han siger

en Gang paa given Foranledning selv herom

:

Naar Bønder og Smaaborgere (nu) sender

deres Sønner ind i Literaturen i højere Grad

end det før er sket, saa vil vi faa en Mængde

Hjemstavnsskildringer fra Landets forskellige

Egne i Vers og Prosa, hvor Naturen spiller

større og større Rolle, og da det jo egentlig

er en vidunderlig Ting der sker, hver Gang

Kultur træffer en raa, men modtagelig Sjæl,

saa er der i alt Fald Mulighed for, at der

blandt de mange Skitser, vi faar at se, og-

saa vil komme hele, stoie Menneskebilleder,

som [har deres Rod i en lille By, en Egn

eller et Hjem, men tillige en Brede ved Skil-

dringens Vækst ud over den snevre Ramme,

der gør dem til uforgængelige Typer. Disse

friske Mænd vil ikke danne Skoler; hver ser

med egne Øjne — det er deres Friskhed —
de har kun Tingene, Menneskene at se efter,

ikke efter, hvordan de andre gør det. — I

disse for Hjortø saa karakteristiske Ord mø-

des hans Bondesind med Videnskabsmandens

Glæde ved det friske og nye Stof, der blot

ligger og venter paa hans Behandling.

Det afgørende for Hjortø er nu Iagttagel-

sen, den nøjagtige og paalidelige Enkeltiagt-

tagelse, den er hans særlige Evne, hans

Bøger er en usædvanlig Samling af en saa-

dan Række sikre Iagttagelser. Han behand-

ler sit Stof med et sandt videnskabeligt Hu-

mør. Senere viser som ovenfor nævnt en

Bog som Hans Råskov, hvor dybt menneske-

ligt han under denne Brug af sin Iagttagel-

sesevne ogsaa arbejder med sig selv, indtil

Poeten i ham sætter det store Spørgsmaals-

tegn ved selve Iagttagelsens Værd. Det er

dette, der i hans sidste Bog Grøn Ungdom

og graa Sjæle afklaret er blevet til en fin

og gribende Selvironi, og som under hele

hans Produktion er Særkendet for hans Stil,

der er saa sikker og saa vittig i sin Form.

Men foreløbig samler han altsaa sit Menneske-

materiale sammen. Dettes Beliggenhed kan

i Forbindelse med hans Humør undertiden

henlede Tanken paa Gustav Wied. Men

naar Wieds Figurer bliver til for Morsom-

hedens Skyld, saa er det unægtelig omvendt

hos Hjortø, han synes, de er morsomme,

fordi de er til. Hjortøs Figurer er aldrig

løsrevne fra deres Sammenhæng. Snarere

kunde man vel ogsaa sammenligne ham med

en Psykolog som den dybsindige og kloge

Hans E. Kinck i Norge. De er i Besiddelse

af det samme, man kunde sige Moliéreske

Sindelag. Som det er Kincks, er det ogsaa

Hjortøs Evne at fastholde de vanskelige Over-

gange i SjæleHvet, han karakteriserer gerne

gennem Modsætninger, for tilsidst at forene

dem ved en uventet Belysning. Hjortø kan

give den pludselige Overraskelse, Springet i

Bevidstheden, saa skarpe Omrids, at man

forstaar, at der paa dette Omraade kun er

Tale om Overraskelser, fordi vi nøjes med

saa faa Erfaringer.

Hvorledes anvender Hjortø nu sin Iagt-

tagelse? Hvad faar han — udover den

poetiske Kamp med selve Iagttagelsens Væsen

— ud af sit Stof? Hvorledes bliver hans

Verden til et Billede af Tilværelsen?

Man kan i Grøn Ungdom og graa Sjak
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studere hele Omfanget af hans Metode, den

er altid den samme. Filolog, som han op-

rindeligt er, hvilket tillige giver sig tilkende

i hans særegne Kendskab til Læreren, hvem

han i sine Bøger vier mange underfundige

Kapitler, er i første Linie Sproget hans

Værktøj, han hører sig til sine Mennesker,

naar til dem gennem Øret. Og det Menne-

skemateriale, han i videst Udstrækning gør

Brug af, er Børn og unge Kvinder, hvis

friske og umiddelbare Sprog i særlig Grad

tiltrækker ham. Uden om disse strækker sig

til begge Sider hele Provinsbyens Milieu, fra

Købmanden over Læreren til Præsten og

Overlæreren med Guldalderliteraturen , der

giver hans Satire Relief. Gennem Kvinderne

naar han til sin altid fornyede Mandsskik-

kelse, Bæreren af den „teoretiske Livsviden",

og her arbejder han sig — gennem det

erotiske Modsætningsforhold mellem kvinde-

lig Umiddelbarhed og mandlig Betænksom-

hed, paa een Gang omfattende og primi-

tivt opfattet — til sit Hovedproblem : Karak-

terens Belysning ved den individuelle Mod-

sætning. I hans Undersøgelser paa dette

Omraade naar man ind til den sammen-

voksede Bund af hans Selverkendelse og

hans muntre Spot. Her slaar én imøde

Iagttagerens Kulde, mens Livet flygter for

hans stirrende, men underligt udeltagende

Blik, som en ung Kvinde der danser fra én

paa en lunefuld Sommerdag. Her slutter

Hjortø Kredsen af sin kritiske Metode og

bliver ogsaa her ved Afslutningen en ejen-

dommelig udfyldende Parallel til sin Samtids

kildekritiske Videnskab. Som Forskeren —
saaledes som nylig Kr. Erslev i sit Overblik

over den sidste Menneskealders Historieskriv-

ning ved Universitetsfesten i Efteraaret —
ser frem im.od en Tid, hvor en hedere Sam-

menhæng efter Materialets tilendebragte Ord-

ning paany vil fremkalde et fuldere Syn og

en ny og fast Syntese, saaledes fastslaar

ogsaa Hjortø den kritiske Menneskeiagttagelses

Begrænsning, idet han tilkendegiver sin Types

Isolation. Han er en Periodes begyndende

Afslutning. At han foretager dette Opgør

allerede i Hans Råskov, betyder for saa vidt

intet for hans senere Bøger, som den fast-

holdte Selvironi i disse — og navnlig i Grøn

Ungdom og graa Sjæle, hvor han behandler

det fortællende Jeg med den sande Vises Ro

i Selvbeskuelsen — er selve Vidnesbyrdet

om Opgøret. Endnu vil han nogle Gange

vende tilbage til sit Stof for at uddybe det

og give det den endelige Fuldendelse.

Men det er altsaa Sproget, der er det

første Indhold af Hjortøs Bøger. Straks

synes det bisart. Han skriver sae og gi,

han siger værmøUe og eksplosjon og bruger

naturligvis ikke store Bogstaver. Men igen-

nem dette Sprog, der er holdt saa nøjagtigt

som muligt til Udtalen, løfter han sin Samtid

op i en ny og frisk Virkelighed. Det er

spøgefuldt, om end mundret, naar en Jour-

nalist til Afsked siger Favøl eller naar han

fornøjet sammentrækker: dikke rigtigt! Men

der er et helt lille psykologisk Maleri i den

Tidsform, Frk. Elvira til sin betænksomme

Elsker benytter om Kaffen : jeg har haft den

lavet en hel Time, og derved røber, hvor

omhyggeligt hun har haft forberedt Stævne-

mødet, som han end ikke tør opfatte som

et saadant. Saaledes belærer Frk. Elviras

ikke ganske dannede Sprog Bogens Jeg om
en Umiddelbarhed, han forgæves vil tilegne

sig, og saaledes bliver deres gensidige Kamp
gennemsigtig i deres Sprog med en særdeles

nøjagtig Præcision. Men Resultatet af den

megen sproglige Iagttagelse overfor Elvira

bliver jo rigtignok, at Elvira en Aften danser

forbi den arme Lærers Vindue med nogle

muntre Veninder, mens han indenfor hører

hende tysse paa de andre; ikke forstyrre

den lærde Mand! Det sidste, han hører, er

Elviras Latter.

Dette Eksempel fra Grøn Ungdom og graa

Sjæle, saa lille det er, er typisk for Hjortø,

For en Filolog er hans Sprogsans interessant.

Men det er ikke Filologi altsammen. Der
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er lige saa meget heri af et Vidnesbyrd om,

at den bondefødte Kultur efterhaanden har

en lang Udviklingshistorie bag sig, fra at

nærme sig Sproget med megen Ærbødighed

har den bemægtiget sig det som sin Ejendom.

Man mindes herved om noget af det oprin-

deligste i Grundtvigianismen. Hjortø udvider

Indtrykket heraf ved sin Omtale af J. P.

Jacobsen. Han fortæller et Sted, hvorledes

Ungdommen har gravet sig ned i Jorden og

er kommen bort fra det naturlige Dagslys,

vi er Hulemennesker. Og efter sin Sædvane

finder han det første Tegn herpaa i J. P.

Jacobsens Sprog. Det var ham, der fandt

paa at lukke Øjnene, og straks saa han de

dejligste Billeder, derfor er der ingen, der

maler som han, hans Sprog er Hulevægmale-

rier. Det gløder, men vi ved jo ogsaa, at

der er ingen, der ser Ild som den, der har

Øjnene lukket. I Modsætning hertil kræver

Hjortø Sprogiagttagelsen i Marken, og saa-

ledes viser der sig bag Hjortøs smaa Bog-

staver Konturerne af den Strid om Stilen,

der i den danske Aands Historie er et andet

Udtryk for forskellige Verdensopfattelser.

Hjortø kommer paa denne Maade et gam-

melt, men stadigt aktuelt Problem paa nært

Hold ad sin egen Vej.

Ad den samme Genvej naar han ind til

Børnene, og saa sikkert er hans Metode un-

derbygget, at hans Børnepsykologi kunde til-

høre Verdensliteraturen, særligt fremragende

i Den fortabte Søn og Grøn Ungdom og

graa Sjæle. Han har Sans for Børn og han

har Hjerte for dem, desuden er hans Erin-

dring støttet af Lærerens Iagttagelser. Det

er et af hans Fund: at komme bag om sine

Figurer ved at tage dem i Opløbet, mens

Karakteren i Barnetiden ligger blottet paa

Overfladen.

Det vilde være fristende her at fordybe

sig i hans Iagttagelsers Nøjagtighed.

Tag f. Eks. Frikvarteret i Skolegaarden i

Grøn Ungdom og graa Sjæle med den nye

Dreng, Heinrich Mølvad. Aner man ikke

de afgørende Grænser af en sikkert iagttaget

moderne Type i et Par Situationer som disse:

Straks ved Indtrædelsen, Heinrich er en 12—
13 Aar gammel, gaar han uden at betænke

sig hen til de største Drenge, han kan finde,

16 Aar og derover, og vil give sig i Sam-

tale med dem. De smiler og trykker sig

ved at svare, den nye Dreng vil aabenbart

gøre sig bemærket. Lidt efter vender han

sig mod Skolebygningen, laver Kikkert af

den hule Haand og beundrer Arkitekturen,

medens han spørger, om det er sandt, hvad

han har hørt, at Bestyreren skulde være

saadan en dannet og kunstforstandig Mand.

Drengene, han henvender sig til, støder fra

med Enden mod Muren, retter sig og gaar.

Heinrich bliver selvfølgelig blandt de flinkeste,

men han kan ikke lade være at se sig om,

naar han har klaret sig. Til Lærerne smiler

han i privat Forstaaelse, han gaar Tur med

Hr. Andersen. En Dag sætter han sig ved

en Overrumpling i Spidsen for en Indsamling

til en syg Kammerat : han ved godt, at han

ikke er afholdt, forsikrer han, men han haaber

dog ikke, at personlig Uvilje imod ham skal

gaa ud over den Kammerat, hvis Sag han

taler. Hvad skal de andre gøre ved dette?

Resten af Frikvarteret gaar Heinrich op og

ned i Gaarden, ligesom han kunde være en

af Lærerne. Hjortø viser Bogen igennem,

hvorledes Samfundet senere accepterer Hr.

Heinrich Mølvad som en af sine egne. Det

er kun Barnetidens sejrende Humor, der ikke

lader sig blænde.

Eller tag Torkiil Rønhoh i Den fortabte

Søn. Hvert Ord karakteriserer. Hans Raffine-

ment, hans Hjerteløshed og hans Hensynsløs-

hed overfor Lærerne faar sit klassiske Udtryk

i en Time, da hans Ven Herman hidser en

Lærer til at slaa en anden Dreng for bag-

efter selv at rejse sig og paatage sig Skyl-

den, hvorved Uheldet med Pryglene kunde

være undgaaet: Torkill nyder paa een Gang

Kammeratens Prygl, Lærerens Fejltagelse, der

koster ham hans sidste Autoritet i Klassen,
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og Vennens beundringsværdige Uforskammet-

hed. For Fuldstændighedens Skyld skal det

tilføjes, at Hjortø ikke glemmer, hvorledes

Drengene efter Timen omringer den pryglede

Dreng, lægger Armene om hans Skuldre og

højlydt trøster ham. Udfyldende og grund-

læggende for den fortabte Søns hele senere

forfejlede Liv med den tilerobrede Tilgivelse

— den rige Yngling, som han kalder sig

selv — er Forholdet til Moderen, her naar

Hjortø et uovertruffet Mesterskab. Torkiil

foragter hende, han opdager hendes Svaghed

bagved Gudsfrygten og Strengheden, naar

hun skænder, riposterer han, mens han ser

sig i Spejlet: du er ikke heldig, Moer! For-

holdet mellem disse to er Bogens kunstne-

riske Finhed: de gennemskuer hinanden, hader

hinanden og tiltrækker hinanden.

Men her maa Læseren henvises til Hjortøs

egne Bøger. Kun skal der gøres opmærksom

paa, hvorledes Hjortøs Drenge-Iagttagelser i

deres samlede Udstrækning bliver til en ny

gennemført Studie over Drengetidens grove

Sensualisme. Navnlig i Den fortabte Søn:

Torkiils Kys, hans Leg med de jevnaldrende

Skolepiger i Jordhuller, Skrænter og Løv-

hytter, indtil han 15 Aar gi. forfører en

ung Pige i hans Moders Hus under Omstæn-

digheder, der fører hende til samme Aften

sanseløs at drukne sig i en Tørvegrav, hans

Følelser næste Dag, svingende mellem religiøs

Ekstase og sanselig Betagelse, da Moderen

leder ham ind til hendes Lig, mens han

lægger Haanden paa hendes „rene" Pande,

det er altsammen skildret med en Psykologi,

som gør Hjortøs Billeder endnu sikrere og

fastere end tilsvarende hos Kidde herhjemme

og Franck Wedekind i Tyskland. Hjortø gør

med Styrke opmærksom paa, hvorledes Kær-

lighedslængslerne hos Drengen begynder i en

Sanserus, først senere tilkommer Drømmene

og Hjertet. Det er den modsatte Vej af

den, dansk Literatur ellers helst følger. Ingen,

der har med Børn at gøre, hvad enten det

er éns egne eller fremmede, burde forsømme

et Studium af Hjortøs Tankegang. Den har

mere Betydning for Pædagogiken end noget

pædagogisk Professorat.

Overfor sit Børne-Materiale har Hjortø fri-

gjort sin Analyse saa vidt, at den giver et

Indtryk af en helt videnskabelig Fremgangs-

maade. I hans Kvindepsykologi blandes

Elementerne i et stærkere Forhold. Man

føres herigennem til hans eget kunstneriske

Problem ; den kritiske Behandling, der stigende

former sig som en forelsket Beundring over-

for en ukendt Umiddelbarhed, indgaar en

uløselig Forening med Iagttagerens Selvvur-

dering, indtil Hjortø for sit Vedkommende

ankommer til den aldrig afgjorte Strid mel-

lem Muligheden af den rene Videnskab og

den menneskelige Iagttagelses Subjektivisme.

Med Digterens Medlevelse i Opgaven faar

Spørgsmaalet om Sandheden sin eneste mu-

ige Afslutning: det er til hver Tid afhængigt

af det Sind, der stiller Spørgsmaalet. Det

er en Maalestok for Omfanget af Hjortøs

Menneskekundskab, at han saaledes ved Af-

rundingen af sin Produktion rører ved Kants

evige Problem, Kants Kritik af Erkendelsen.

Med en hed Hengivelse i Stoffet flytter

Hjortø sin Undersøgelse fra Omgivelserne til

sit eget Sind, hans Kvinde-Portrætter frem-

kalder direkte den sært bevægende Ironi,

der er Stilens Liv i hans Mandsskikkelse,

Bæreren af den teoretiske Livsviden. Mon

Hjortø ikke en Gang skulde faa Lyst til at

tegne et Billede af Kant? Ingen kunde gøre

det bedre end han , Forbindelsen mellem

Kønigsberg og Vordingborg vilde i dette

Tilfælde betyde et usædvanlig interessant

Møde mellem Filosofien og Literaturen. Det

kunde blive en Skildring af Kant indefra,

fra Udgangspunktet. Som Filosofien er gaaet

fra de store Systemer til den psykologiske

Kritik, er Hjortø et udpræget Eksempel paa

Literaturens Retning mod Specialisering. Men

han smiler vemodigt derved. Det er dette Smil

i hans kloge Øjne, som man husker længst af

hans ellers utilgængelige og lukkede Ansigt.
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Det er i To Verdener, det erotiske Mod-

sætningsforhold faar sin blivende Behandling

hos Hjortø, en Fortælling, der altid vil be-

vare hans Stilling i den danske Literatur.

Alle andre Kærlighedsskildringer i hans Bøger

kan betragtes som Forberedelser hertil, ogsaa

de senere, der blot er capriciøse Paralleller,

den kyndige, der frigjort leger med sit Stof.

Har han ikke til Overflod i Hans Råskov

vedlagt sin Bekendelse? Hans unge Kvinder

er alle i Slægt med Helga i To Verdener,

mindre kloge, mindre dybe, men lige saa

lunefulde. Det gælder hans unge Bondepige

med de kraftige Lemmer og den sunde Vilje

i Hjemme fra Egnen, der spøger med Karlene,

naar de er muntre og kan faa hende til at

le, og giver dem et Skub med sine stærke

Arme, naar de er forsagte og skælver af

Lidenskab, som det gælder Elvira i Grøn

Ungdom og graa Sjak. Hun skildres saa-

ledes: hun havde Klumpnæse og livlige Øjne,

der ogsaa kunde se meget trætte ud ; Haaret

var ogsaa livligt at se til, og saa havde

hun en altfor bred Mund ; hendes Stemme

var lidt hæs, og hun var meget højrøstet;

hun forbrugte en Mængde Vokaler : a—a og

aa—aa og u—u og i—i, allesammen meget

lange ; hun hed Elvira ; Elvira "

er et godt

Skrigenavn. Bogen skildrer, hvorledes Elvira

og den unge Lærer hjælper hinanden med

at danse det grønne af deres Ungdom. Han

opdager uafbrudt Gaader hos hende, men

Forklaringen er, at det kun er for ham, de

er dette. Man mindes Den Gang man var

ung, hvor Skildringens Genstand var et lig-

nende Modsætningsforhold, indtil Livet gen-

nem en Række af aarskilte Møder smelter

det og paa denne Baggrund gør en Ung-

domsforelskelse ny og levende.

To Verdener betyder saa meget i Hjortøs

Produktion, fordi Modsætningsforholdet her

bæres af to lige stærke og to lige betydelige

Mennesker. De elsker hinanden, men de

ødelægger hinanden og kan dog ikke und-

være hinanden, i deres Møde skærper de og

fremhæver de deres gensidige Ejendommelig-

hed, de var egentlig fødte til at være Fjen-

der, maaske derfor opbyder de altid det

inderste af deres Væsen for at redde sig.

Bogens Værd ligger i den Kamp , de fører

— ikke med hinanden, men for at gøre sig

fattelige for hianden, de kæmper for at ar-

bejde deres Sind sammen.

Helga og Niels Grandlev lærer, som man

kan tænke sig, hinanden at kende i Skolen.

Hun er endnu et Barn, han hendes Lærer.

Han er Humanist, d. v. s. han definerer sig

selv som en lærd Mand, for hvem det at leve

er det samme som at skaffe sig noget at

vide om ethvert Udtryk for menneskehg

Duelighed, han er en Bøgernes Mand, som

Filologen i Grøn Ungdom og graa Sjæle.

Han kalder sig selv en kultiveret Vild , der

har den Hemning paa sig, at han vil besidde

en tung og fint kruset Hjerne. Han kan

ikke handle paa en Indskydelse. Du venter

dig saa mange Ting, siger han en Gang til

Helga, men de fleste af dem er bestemt til

at visne i det Øjeblik, du tror du har dem.

Helga er blot et Menneske med sine egne

Øjne. Men de spejler Livet som det aldrig

er blevet spejlet før. Hun er et friskt In-

stinkt, der gør alt til en Oplevelse, fordi alt

særtegnes af hendes Vilje og hendes Stem-

ning. Hendes Liv er lutter Øjeblikke, hans

altid Forberedelse.

Den første Situation, i hvilken Niels Grand-

lev bliver opmærksom paa Helga, er karak-

teristisk for deres senere Samliv. Med et

ensomt Smil sidder han i et Hjørne af Jern-

banekupéen og hører paa hendes muntre

Snak med Veninderne, han hører deres Sam-

tale som en Lydmasse, der uafbrudt varierer,

men hvis enkelte Ord i og for sig ikke in-

teresserer ham. Ikke des mindre forekommer

det ham, som hørte han for første Gang i

denne bølgende og vekslende Tone Livets

egen. Som en saadan uforstaaelig, men le-

vende Lydmasse bliver hele hendes Liv tor

ham. Senere maales Afstanden i deres Na-
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turer i den bitreste Alvor : deres første og

eneste Barn kommer dødfødt til Verden.

For hende bliver det en Oplevelse , der

bringer hende i en hemmelig Forbindelse

med Tilværelsens Dyb: Niels ser for sig et

Blik, der stirrer ned i Livets fælles Grund,

han selv kan ikke blive delagtig deri. For

ham bliver Sorgen kun Tomhed, han havde

tænkt sig, at Jorden var bleven mere hjem-

lig for ham, dersom han havde kunnet gaa

•over den med sit lille Barns Haand i sin.

Han sidder og klapper hendes Haar, mens

han lider under sin Sjæls fattige Kulde : gid

det var mig, tænker han, mens han ser ind

i hendes fortvivlede Træk, gid det var mig,

der var saa ulykkelig! Jeg kunde bære det.

Gid det kunde have været mig!

Helga reagerer med sin hele kraftige Natur

og gør Sorgen levende for sig, Niels gør

det stadig vanskeligere for dem begge to,

fordi han besidder den Indsigtens Lidenskab,

at han stadig maa sønderdele Livet ned til

dets Visnen. Han analyserer deres Stem-

ninger, indtil hun tilsidst kun er sikker paa,

at hun elsker ham, naar hun er borte fra

ham og kender sin Kærlighed i sin Længsel.

Det afgørende i Helgas og Niels' Sorg er

hans Udbrud : Gid det kunde have været

mig, der var saa ulykkelig! Det er Iagt-

tageren, der fryser under sine Iagttagelsers

Kulde.

Som en Parallel hertil lader Hjortø i Siøv

og Stjerner Fortællingens Jeg udbryde : Det

er min Forbandelse, at jeg ikke kan blive

ulykkelig. Der er Mennesker, der er rige

paa Ulykker. Men jeg har tabt selve Tabet.

Og han tilføjer: i denne logiske Vanskelig-

hed tøjredes hans Forstand som et Faar,

der har snoet Rebet om Pælen og staar med

Mulen i Jorden og venter.

Efter det foregaaende vil det forstaas, at

dette er Hovedstedet i Hjortøs Produktion.

Han giver yderligere endnu et sidste Svar —
i Hans Råskov — hvor han tager den iagt-

tagende Types sjælelige Grundlag op til den

endelige, afsluttende Behandling. Og her

tilkender han ud af sin Erfarings Rigdom

Iagttageren den totale, absolute Isolation.

Det er her lykkedes ham at gøre sit eget

Væsens Begrænsning til et Eksempel paa

Livet selv. Det er dette, der gør en Skri-

bent til Digter.

Den centrale Situation i Hans Råskov er

en Sommerfest, hvor Hans Råskov, udel-

tagende og ensom som altid, imod sin Vilje

dumper ind i en Forelskelse i en ung og

lystig og koket Frue. Hans Ensomhed ken-

detegnede ham allerede som Barn. Han

vilde være Ingeniør, men en Aften talte

Husholdersken om disse hans Planer: og

saa kunde han jo ikke mere blive det, naar

der saadan blev vrøvlet om det. Naar han

mærker de Voksnes Blik paa sin Leg, for-

styrres han og gaar. Der er noget af alle

Børns Leg i Hans Råskovs; men hos ham

sætter Ensomheden sig, efterhaanden som

han vokser til, blot stadig fastere i Sindet.

I Mødet med Fru Ida bliver hele hans Ube-

hjælpsomhed overfor Livet tydelig for ham

selv, han har intet Sted, hvorfra han over-

skuer det og bevæger det, intet, der kan

samle det til en Helhed for ham. Det er,

som om Festen og Spøgen og Latteren for-

stenedes overfor dette altfor alvorlige Ansigt.

Hvor de andre giver sig hen, iagttager han

dem og karakteriserer dem i sit stille Sind.

Som alle Ensomme er han en stor Be-

regner og Teoretiker, men hvad kan det

nytte, naar der ikke skal andet end en ung

og koket Frue til at bringe uhjælpelig Uor-

den i Resultatet: saa langt er han naaet, at

han ikke en Gang er i Stand til at forstaa

blot en ung Kvindes lette Latter. Hans Rå-

skov og Menneskene, Iagttageren og Omgivel-

serne: det er som et Møde mellem Vinteren

og Sommeren. Vinterens kolde Lys, saa uvir-

keligt i sin Klarhed, og i hvilket hver Form

faar saa skarpe og tydelige Konturer, og

Sommerens fine og slørede Luft, der gør

selve Livet flygtigt som Sommervarmen, der
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damper bort som en Taage over Engene.

Hans Råskovs Liv er en fortsat Griben og

Slippen, en Opsummering af Iagttagelser, de

ikke vil blive i hans Hjerte, fordi han ikke

formaar at omsmelte dem, til de kan glem-

mes. De sidste Aars Ensomhed tilbringer

han i en øde Egn ved Limfjorden. Hjortø

lader ham en Vinterdag tavs og upaaagtet

synke ned under Isen, efter at han har red-

det en lille Dreng fra at drukne i en Vaage.

Livet træder ind paa hans Plads.

Med denne Skildring er Knud Hjortø

naaet rundt om sit Problem og tilbage til

sit Udgangspunkt. Modsætningen til hans

Iagttagelsers Rigdom er Livsfølelsens Fattig

dom for den Erkendende. Man forstaar nu,

hvad det vil sige , at han overvinder sin

første voldsomme Gæring, der truer hans

Hjertes første vidtfavnende Syntese med

Sprængning, ved at indskyde som bærende

Lag en ustandselig Række af Iagttagelser,

og man forstaar, hvorledes Iagttagelserne

ganske langsomt stiller ham udenfor Livet

som Tilskueren. Det er Realismens gamle

Problem, der atter en Gang har vist sit

Ansigt i Hjortø. Han besvarer det derhen,

at intet andet samler Verden end vort eget

Sind, i vort Hjerte m,aa vi søge Tilværelsens

Sammenhæng. Det er en gammel Erfaring.

Det er Iagttagerens Hverv altid at gøre den

paany.

Det er denne Bevidsthed, der er bleven

til den fine Selvironi i Grøn Ungdom og

graa Sjæle, Knud Hjortø slipper ud af sine

Iagttagelsers Kreds, Rebet om Mulen, ved at

gøre sig selv til et Led af Processen. Saadan

finder han Modsigelsen i selve Iagttagelsens

indre Væsen. Saaledes bliver hans Kunst til

og saaledes kan han med et alvidende Smil

sætte sin Evne udenfor sig og forstaa dens Be-

grænsning. Det er dette, der forfiner hans Ironi

til Selvironi eller rettere til Humor. Naar

hans Menneskekundskab saa ofte former sig

saaledes — en Bog som Folk f. Eks, er

lutter Humør — saa skyldes det ikke blot

den Lethed , hvormed hans overordentlig

skarpe Iagttagelser føjer sig til Billeder for

ham, men dybere og mere holdbart, fordi

han ved, hvor kort Tøjret rækker. Det er

det uforgængelige i hans Kunst, at i den

ser han med det samme store Smil paa sit

Stof og paa den Evne , der har formet det.

Med en Befrielse, der ligefrem tindrer og ler

og leger i hans Stil, holder Hjortø nu sit Menne-

skemateriale op for sig: han kender det i For-

klædningen, det er hans eget gamle bundne Sind.

Ironien er bleven Humor og Humoren til

Livsbekræftelse,
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DEPESCHERNE FRA DEN ENGELSKE GESANDT I KØBENHAVN

Af W. R. Prior.

OM dansk Udenrigspolitik vedrørende det

slesvigholstenske Spørgsmaal i Tids-

rummet 1848—64 foreligger der en Ud-

talelse fra Lord Palmerstons Side i et Brev

til Kong Leopold af Belgien, skrevet i Au-

gust 1864. Lorden peger heri paa de mange

Fejl, som den danske Regering efter hans

Formening har begaaet i de to Kongers Tid

:

Fra først til sidst viste det danske Diplomati

den Mangel paa Evne til at behandle vigtige

Sager, som det maaske var at vente fra en

lille Nations Side, gemt hen i en fjærn Krog

af Europa, hvor Folk stod udenfor eller ikke

tumlede med Verdenspolitiken.

Disse Ord opsummerer Palmerstons Indtryk

af de seksten Aars diplomatiske Korrespon-

dencer om Datidens perpetuum mobile, hvor-

ledes det dansk-tyske Mellemværende kunde

skaffes af Vejen, og de egner sig maaske

bedre end noget andet til Motto over de

Breve, der udveksledes i 1848 mellem Lorden

og den engelske Gesandt i København, Sir

Henry W. W. Wynn, *) som nu er havnede i

det engelske Rigsarkiv.

Brevene er nemlig — paa Beretningen om

") Sir Henry Watkin Williams Wynn (1783—1856)

var en Ven og Jævnaldrende af Lord Palmer-

ston og en Nevø af Lord Grenville, engelsk

Udenrigsminister ved Aarhundredskiftet. Han

virkede som Legationssekretær og senere som

Gesandt i København i næsten 30 Aar, 1824—53.

Faa Aar efter døde Wynn, nedbøjet over Ta-

bet af sin Yndlingssøn, der faldt i Krimkrigen.

Den ældste Søn, der var en Dværgeskikkelse,

var en i sin Tid kendt Type paa de køben-

havnske Gader.

Slægten Watkin Williams Wynn, der ejer ud-

strakte Godser i Nordwales og i det tilstødende

engelske Grevskab Shropshire, siges at ned-

stamme fra de gamle valisiske Fyrster.

Dens Stamsæde er Wynnstay i Denbighshire,

lige ved Grænsen mellem Wales og England.

Martsdagene nær — én fortsat Række af in-

direkte Anklager mod dansk Udenrigspolitik,

med kun faa Lyspunkter til at bryde det

mørke Billede.

Set i Belysning af de engelske Depescher

og Noter vises der en famlende og uklar

Udenrigspolitik — noget som bl. a. Kong

Oscar den første anker over i en Samtale

med Wynn — og en Mangel paa Mænd i

Stillingerne som dansk Udenrigsminister og

Gesandt i London, der i det givne Øjeblik

var stærke nok til overfor Kongen og den

øjeblikkelige Folkestemning at tvinge den

Holdning i det slesvigholstenske Spørgsmaal

igennem, som alle de venligsindede Magter

ønskede at Danmark skulde indtage for at

faa en endelig Ordning paa Sagen.

Overfor en saa øvet Diplomat som Prøj-

sens Repræsentant i England, Ritter v. Bun-

sen, havde man kun en Gesandt, F. D. Re-

ventlow^, der nærmest indskrænkede sig til

at være Overbringer af de danske Noter og

Henstillinger til Palmerston.

Som man kan se af Disraelis Breve, var

Reventlow dennes Oplysningsbureau indenfor

Gesandternes Kreds, og hans Forhold til Op-

positionens Fører bidrog sikkert ikke til at

skaffe Danmarks Repræsentant den nødven-

dige Føling med Palmerston.

De to Mænd, som Palmerston og Wynn
øjensynlig ønskede at føre Forhandlingerne

med i London og i København, Baron Blome,

den tidligere Gesandt i England, og Kam-

merherre Reedtz, var sikkert for meget Hel-

statsmænd til, at Ejderpolitiken turde be-

sætte de to vigtige Poster med dem,

Martsministeriets Udenrigsminister Knuth

faar dog senere hen paa Aaret det Lovord

fra Wynn's Side, at, selvom han oprindelig

nærmest tilhørte de liberales Lejr, d. v. s.
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Lehmanns og Monrads Retning indenfor Ka-

binettet, havde Knuth efterhaanden set Nød-

vendigheden af Indrømmelser til Modparten,

og helt igennem siges han at have spillet

en ærlig og samvittighedsfuld Rolle.

De nye Magthavere i København havde

lige fra første Færd — ligesom den offent-

lige Mening i Datidens Danmark — et gan-

ske fejlagtigt Syn paa engelsk Udenrigs-

politik og paa Englands eventuelle Holdning

i den dansk-tyske Konflikt.

Uden at have noget egentligt at bygge

deres Tro paa vuggede Martsministrene sig i

Forhaabninger om en væbnet Bistand fra

flfrigets Side.

I 1864 havde man i hvert Fald Palmer-

ston's Bravader i Underhuset at holde sig til,

men i 1848 var der end ikke noget forud-

gaaende formentlig Løfte om Bistand fra

hans Side at holde sig til.

Tilmed var engelsk Krigsberedskab nu som

før i slet Tilstand, hvad Hertugen af Wel-

lington netop paapegede først i Aaret 1848,

og den engelske Regering var sikkert, mod-

sat den danske, klar over, at selv om Villien

var der, skortede det paa Evnen til at komme

Prøjsen og Forbundet tillivs.

Handelsflaadens Tab og Blokaden havde

næppe lammet det tyske Erhvervsliv i nogen

videre Grad, saa længe Landgrænserne ikke

var angrebne, og en engelsk Landgang i

Nordtyskland havde der næppe været Tale om.

Tilmed oversaa de danske Politikere, at

England ufravigelig fulgte Princippet „Del

og hersk!" og i Hovedsagen søgte sine

Modstandere mellem de Magter, der truede

med at spille for stor en Rolle i den evro-

pæiske Koncert, Frankrig — der i 1848 gik

„udenfor Nummer" — , Rusland og Østrig.

Derfor passede det i Øjeblikkets engelske

Udenrigspolitik at kokettere med Udsigterne

til en stærk Centralstat, som kunde holde de

to Østmagter i Skak.

Alene af den Grund ønskede man ingen

Konflikt med Frankfurterparlamentet, hvis

Saga dog paa Forhaand var dømt tii at

blive kort.

Endelig gjorde Frihandelsteorierne sig gæl-

dende — Krigsaaret 1848 kom allerede to

Aar efter det store Systemskifte i England —
og for dem var Fredstilstand og et fredeligt

Mæglingstilbud ligesaa naturligt som Protek-

tionismens Lyst til at føre Toldkrig, om ikke

virkelig Krig.

Naar dertil kommer, at de engelske Stats-

mænd snart mente at kunne spore en farlig

Tendens fra Danmarks Side, er det ikke saa

undedigt, at kun et Mindretal af de 28,000

Skrivelser, der i det bevægede Aar afgik fra

eller ankom til „Foreign Office", kom til at

vedrøre en af Aarets mange Konflikter, For-

viklingerne hinsides Nordsøen.

Palmerston skriver følgende i et Privat-

brev senere hen paa Aaret:

„— — — Danmark ønsker med andre

Ord, at dets Allierede skal opnaa mere for

Landet ved Krig eller Krigstrudsel end dets

Mægler (England) har anset det for ret og

rimeligt at foreslaa mellem de to stridende

Parter. Kort og godt — man ønsker, at

de europæiske Magter skal komme i Haarene

paa hverandre, for at Danmark ved Hjælp af

en saadan Forvirring kan faa opnaaet noget

mere i Slesvig, end vore Forslag byder.

— Jeg tvivler dog meget om at Rusland,

Frankrig og Tyskland gaar til Krig ved-

rørende Kongen af Danmarks Fordringer i

Slesvig. Snarere venter jeg, naar Sagen

kommer paa Spidsen, at Kongen kastes til

Side af sine Allierede, ikke mindst vedrørende

hans overdrevne Krav udover en rimelig

Størrelse, og sluttelig vil han ikke opnaa

mere end hvad vore Forslag tilbød ham.

Det bliver imidlertid Kongens Sag. Han

maa ikke vente, at England betræder Arenaen

som en af Kombattanterne. Vi er villige

til at optræde som Mæglere og til at gøre

os nok saa megen Ulejlighed i saa Hen-

seende for at faa Freden bevaret.

Men vi agter bestemt ikke at blive krigs-
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førende i den Sag, og hvis de omtvistede

Punkter skal løses med Magt eller ved Trus-

ler, saa trækker vi os helt tilbage og nøjes

med at se til. Den danske Regering burde

egentlig tænke over, hvormeget Værdien af

de opnaaede Fordele formindskes ved den

Omstændighed, at de opnaaedes ved meget

stærke Naboers og Venners Kraft."

Wynn peger paa en lignende skæbnesvan-

ger Tilbøjelighed, som, skriver han, volder

ham ustandseligt Bryderi under de diploma-

tiske Forhandlinger i København.

„Lige fra den første Begyndelse paa disse

ulykkelige Mellemværender har Regeringen og

Publikum stadigt væk været ovenud jublende

over ethvert lille Held (i Krigen) eller over

en Erklæring fra en venskabelig Magts Side,

hvor forsigtig den end er affattet, og hvor

tvivlsom den end er i deres Gunst."

Før Martsdagene har Gesandten kun lidt

at indberette til London.

De blomstrende Finansforhold, Kristian den

ottendes Sygdom og Død, Befolkningens Uro

over at vide Regeringen i saa svage Hænder

som Sønnens netop nu under den kritiske

Situation, og et Forsøg paa fra meklenborgsk

Side at faa et Giftermaal i Stand imellem

den ny Konge udfylder Rammen for Aarets

to første Maaneder.

Kun sparsomt hører man noget om den

liberale Bevægelse udover, hvad der passerede

umiddelbar efter Tronskiftet, hvor følgende

indberettes den 20. Januar.

Der hersker stort Røre blandt Bourgeoisiet

og de lavere Klasser. Man faar nu se, om

der opdukker nogle Folkeledere til at drage

Fordel af den almindeligt udtrykte Tilbøje-

lighed til ikke at atlægge Hyldingseden, før den

ny Suveræn lover en mere frisindet Forfatning.

Om Februarrevolutionen i Paris fremkom-

mer Frederik den syvende med nogle Be-

mærkninger i en Audiens den første Marts.

Kongen kan nemlig ikke helt tænke sig at

gaa fri for de Suveræners Lod, der just da

sidder paa en Vulkan.
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Saa kom Depeschen af 23. Marts, der

fem Dage senere naaede London, indledet

med Ordene: „De to sidste Dage har for-

aarsaget et Ministerskifte, aftvunget Kongen

ved saadanne Tilkendegivelser fra den offent-

lige Mening, som dette Lands hidtidige ab-

solutistiske Styre intet forudgaaende Bevis

udviser paa."

Wynn opsummerede Begivenhedernes Gang

lige fra Rendsborgmødet den 18. Marts og

til Ministeriets Fald. Han vedlagde alle de

forskellige Resolutioner fra Møderne, Adres-

serne og Kongens Svar, forsynet med Over-

sættelse, og Palmerstons Opmærksomhed hen-

ledtes paa, at Adressen anslog en skarpere

Tone end Resolutionen.

Betegnende for den absolutistiske Kreds,

hvori Gesandten færdedes, og hvorfra han

henter sine Oplysninger, og endnu mere for

den Mangel paa Kendskab til de ledende

Mænd i Hovedstaden, Wynn trods sit mange-

aarige Ophold i Landet endnu besad, er hans

Karakteristik af de liberale Martsministre,

Hvidt, Monrad, Tscherning — hvis Navn

han aldrig lærer at skrive rigtigt — og

Lehmann.

Han skildrede f. Eks. den første som en

falleret Købmand, der kun har holdt sig oven

Vande ved et Privilegium paa Damperruten

til Kiel, skænket ham af Frederik den sjette,

men ikke et Ord om at han var Hovedsta-

dens mest ansete Borger og Formand for

Borgerrepræsentationen ! At Fallitten fandt

Sted allerede i 1807, og at Rederivirksom-

heden kun var et Led i en større Virksom-

hed, fik det engelske Udenrigsministerium

intet at vide om.

Bardenfleth kritiseredes for den uheldige

Begyndelse paa Ministerbanen (efter Tron-

skiftet), da han indviklede Kongen i store

Vanskeligheder grundet paa et Krav paa

Rettigheder, som Majestæten — hvor ret-

færdige de end kunde være — ikke kunde

opretholde.

To Dage efter det gamle Regimentes Fald
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maatte Wynn desværre meddele, at Rygtet tuel engelsk Bistand. Knuth bragte straks

om, at den slesvigholstenske Deputation havde

faaet Løfte om tre særskilte fri Forfatninger

for Danmark, Slesvig og Holsten, var fejl-

agtigt, og at det danske Parti havde op-

naaet at forhindre et forsonligt Svar.

„Grundet paa Damperens snarlige Afgang

har jeg ikke haft Tid til at — — — faa

undersøgt, hvad Virkning denne Afgørelse

vil have paa de øvrige (konservative) Med-

lemmer af Regeringen (efter Plessens og Fran-

ckes Afgang). Gid jeg maa have taget fejl

i min Forventning om de yderst farlige Føl-

ger deraf for dette Land!«

Hvad Palmerston tænkte om Situationen,

fremgik af hans ilfærdigt affattede Billet straks,

da Wynns første Efterretning naaede ham

den 3 1 . Marts. Han understregede den

store Interesse, England nærede overfor alt,

hvad der vedrørte Monarkiets Velfærd, men

udtrykte samtidigt Regeringens indstændige

Haab om, at Kongen af Danmark vilde, naar

han traf sin Beslutning, finde for godt at

foretage saadanne rimelige Indrømmelser til

Følelserne hos de forskellige Landsdeles Un-

dersaatter, som var tilstrækkelige til at holde

de Territorier og Stater, hvoraf det danske

Monarki bestod, sammen under Kronen.

Medens Palmerston foreløbigt nøjedes der-

med — han fik flere Gange Besøg af Re-

ventlow i Dagene omkring Maanedsskiftet —
og sysselsatte sig med de mange Revolu-

tioner i Syd og JØst og med Chartistbevæ-

gelsen i Old England, beskrev Gesandten det

nationale Røre i København og de travle

Rustninger.

Derunder nævnede Wynn, at „Beboerne af

Nordslesvig er lige saa ivrige efter at be-

vare Forbindelsen med Danmark som de i

Sydslesvig er imod samme".

Den første Samtale med den ny Udenrigs-

minister faldt straks, som Nyheden om Op-

rørets Udbrud var naaet til København.

Den drejede sig om den kritiske Situation

og om, hvad Gesandten mente om en even-

Garantierne fra 1720 paa Bane og slog paa

Ønskeligheden af en engelsk Deklaration i

Henhold dertil.

Hvor gerne Ministeren end saa en britisk

Eskadre vælge Østersøen til Skueplads for

et Togt, var Deklarationen alt, hvad Knuth

bad om i Øjeblikket. Grunden dertil var

det Forhold, man stod i overfor Rusland.

Man maatte nemlig være paa sin Post over-

for Czaren foruden overfor Prøjsen, og und-

gaa hans "amitié dangereuse", og navnlig

en russisk Flaades Ankomst til de danske

Farvande.

Wynn var af samme Mening, hvad det

sidste Punkt angik, og antog, at hans Rege-

ring kunde gøre Danmark en bedre Tjeneste

end Udsendelsen af en Flaade, der blot trak

Russerne hen til de samme Farvande, nem-

lig en Fælleserklæring fra begge Magternes

Side mod Prøjsens Indblanding i de slesvig-

holstenske Affærer.

Baade den danske Regering og Baron

Sternberg, den russiske Gesandt, bifaldt Tan-

ken, og ved et Aftenmøde den 2S. Marts

drøftede Ministeren og de to Diplomater

Sagen tilbunds. De lovede begge straks at

slrrive til deres respektive Kolleger i Berlin,

saa der dog blev gjort noget for at bremse

Prøjsen, inden Svaret kom fra London og

Petersborg.

Knuth søgte underhaanden at faa oplyst,

om de eventuelt kunde tænke sig, at deres

Regeringer vilde give deres Erklæringer mere

Vægt i Form af lige store Eskadrer i Østersøen.

„Selve det blotte Rygte om en saadan

Hensigt vilde være til Danmarks Fordel!"

Paa Forespørgsel fra Sternbergs Side op-

lyste Knuth, at man først, naar Stormagter-

nes Svar forelaa, agtede at bede om Sverigs

Bistand.

I sin Depesche den 8. April henledede

Wynn sin Chefs Opmærksomhed paa, hvor

langt den vedlagte Skrivelse overgik — baade

fra Stilens og Indholdets Side — de diplo-
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matiske Papirer, han havde oversendt i den

sidste Tid. Den skyldtes nemlig den midler-

tidige Udenrigsminister Reedtz, der karak-

teriseredes som en dygtig Mand med stor

diplomatisk Kundskab og Erfaring.

Fire Dage efter ankom Palmerstons to

første Noter — af 8. April— til København,

vedrørende hans Forestillinger i Berlin, Han-

nover og Hamborg i Anledning af det tru-

ende Fredsbrud.

Samme Dag, 12. April, var det, at Orla

Lehmann konfererede med Palmerston, men

noget Spor af dennes Mission findes der

ikke i de engelske Statspapirer udover et

Uddrag af en Skrivelse til Reventlow, sendt

denne før Lehmanns Ankomst til London,

og Martsministerens to Breve til Palmerston,

dateret 16. og 18. April.

Fra Oprørsregeringen ankom samtidigt et

Cirkulære med en vedføjet længere historisk

Redegørelse for det skete, en fantastisk ud-

smykket Skildring værdigt Kieleruniversitetets

Doceringer om „die verbriefte Rechte".

Særlig møntet paa England var nogle Ud-

talelser om de nu opdukkede Chancer for

Handelsforøgelse, hvorved Vejen banedes for

Overgangen til Frihandelsprincipperne i Resten

af Tyskland. Ministeren lod — øjensynlig

for at komme tilbunds i Sagen — det lange

tyske Aktstykke oversætte, men en retfærdig

Nemesis ramte en af Underskriverne. I Ko-

pien maa nemlig en af Regeringens Medlem-

mer finde sig at se sit Navn udeladt grundet

paa sammes Ulæselighed. Den navnløse var

— Forræderen fra Rendsborg, hvis Lod i alt

Fald i de engelske Arkiver blev den samme

som i Runebergs „Sveaborg".

Derimod sendtes der Dagen før Lehmanns

Visit den Note til København, hvori det en-

gelske Standpunkt i Striden hævdedes klart

og tydeligt, nemlig det venskabelige Mæg-

lingstilbud uden Antydning af eventuelle

Magtmidler mod Prøjsen eller Forbundet.

Det var sandsynligvis dette Dokument,

som Dronning Victoria beklagede sig over

ikke at have set inden Afsendelsen. I Pal-

merstons Svar blev Tilbudet beskrevet som

et Skridt, der saavidt muligt ikke drog Eng-

land ind i „unødvendige Forviklinger og

Engagementer", altsaa stik imod hvad det

sangvinske Martsministerium ventede og haa-

bede paa.

Han definerede Hendes Majestæts Rege-

rings Standpunkt som noget, der mere gik

ud paa Iagttagelse end paa Handling, saa

at man fik frie Hænder i Tilfælde af en

ændret Situation.

Det samme Svar — om end i mindre

hoffåhige Former — fik et Handelsfirma, der

forespurgte Palmerston, om der var truffet

Forholdsregler til Værn for Handelen paa

Østersøen

:

„Da Storbrittanien ikke vil blive indviklet

i de eventuelle Fjendtligheder, er der ingen

Grund til at befrygte Molestering af britiske

Skibe udover Standsning ved Blokade."

Imidlertid forelaa den danske Regerings

omgaaende Modtagelse af Mæglingstilbudet,

og Palmerston gav saa Gesandten Ordre til

at fremskaffe en kort Redegørelse for, hvad

der i vedkommende Parts Øjne var Sagens

Kærne, for, hvorledes man tænkte sig Spørgs-

maalet løst, og Grunden, hvorfor man ansaa

Løsningen for den rigtige og retfærdige. Et

tilsvarende praktisk Forslag sendtes til Berlin,

for at England kunde faa Materiale til at

bygge sin Mægling paa. Men fra dansk Side

viste det sig svært at faa dette Svar, saa der

maatte en ny Opfordring i Maj Maaned til,

før Redegørelsen blot delvist besvaredes.

Anmodning om at fremkomme med kon-

krete Forslag om Slesvigs Fremtid faldt ikke

i god Jord i København, hvor man ikke ansaa

Haabet om væbnet Bistand fra Nabolandene

for udelukket.

En anonym officiøs Piece, som Wynn

oversender i Juni, er affattet paa Tysk (!)

nærmest som et Svar paa Bunsens engelske

Forsvarspiece med dens lange historiske Re-

degørelse for Slesvigholstenismen. Den dvæ-
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ler ved Fortiden i Stedet for at give det

Fremtidsperspektiv, Palmerston gik og ventede

paa fra dansk Side.

Piecen lader til at være bleven lagt ad

acta som ulæst og upaaagtet paa nær en

Blækklat paa Forsiden og Ministerens Fore-

spørgsel til en underordnet — da den alle-

rede havde ligget en tre Ugers Tid paa hans

Bord : „Er der nogetsomhelst Argument,

eller noget af faktisk Interesse i Piecen, der

er af nogen Betydning for os?"

Eet lod Palmerston sig dog bevæge til at

gøre, nemlig en pro formå Opfyldelse af

Garantierne af 1720, hvorom W'ynn fik Mel-

ding samme Dag som Slaget ved Slesvig, —
en Note var sendt til Berlin, hvori England

som Garant for Slesvig „haabede", at Prøjsen

ikke foretog noget Indfald i Hertugdømmet,

og at det i saa Fald trak sin Styrke tilbage

over Ejderen.

Gesandten indberettede til Gengæld om
Kong Frederiks første Forsøg paa at gaa

udenom sine Ministre, Brevet til Oskar den

første med Anmodning om en Alliance og

et Hjælpekorps paa 10,000 Mand.
Adjudanten (Major Fensmark) var stand-

set paa Gennemrejsen fra Fredericia til Stock-

holm, og Brevet holdtes tilbage indtil videre.

Knuth udtalte til Gesandten, at Kong Os-

kar trods sin store Sympati for Danmark
næppe vilde opgive sin neutrale Stilling, og

Brevet kunde derfor bringe de danske Mini-

stre i Forlegenhed med Hensyn til det skandi-

naviske Spørgsmaal. Men man var selvfølge-

lig glad over yderligere Hjælp fra svensk

Side, naar Danmark opnaaede Englands og

Ruslands Bistand, lød hans Ord til Wynn.
Slesvigslaget, der bevirkede, at det standsede

kongelige Brev blev videresendt, frembragte en

fuldstændig Forandring i Situationen, og gav

Palmerston og især Wynn nok at varetage

for Resten af 1848. Gesandten fik fra nu

af kun liden Tid til at berette om indre

dansk Politik eller om Krigsbegivenhedernes

Gang.

Slagets Virkninger sporedes i Depeschen

af 29. April, da Reedtz kom paa Knuths

Vegne for at fremstille — til Viderebesør-

gelse til Gesandtens Chef — hvor elendigt

Danmark blev stillet, om det blev overladt

til sig selv, nu da ogsaa Jylland truedes med
Indfald.

Man havde derfor sendt Ordrer til Revent-

low — og en særlig Udsending — Hof-

marskal Levetzow — til St. Petersborg for

at faa bestemt Rede paa, hvad Hjælp der var

at vente fra de to Stormagters Side.

Gesandten tilføjede, „at deres Hovedopgave

lader til at være den at indprente de to Re-

geringer en nøje Overvejelse af F^røjsens og

Forbundsdagens endelige Hensigter — en tysk

Flaade, og af disses Haab om at opnaa sligt

ved at gøre Danmark til et lydigt Redskab

til dette Formaals Gennemførelse.''

Samtidigt tog Reventlow for Alvor Affære

i London og fremsatte idelige Anmod-
ninger om Opfyldelse af Garantierne fra

1720 og om væbnet Bistand fra engelsk

Side. En Række Gange i Maj, ja endog i

Juli og August, dukkede disse gentagne

ørkesløse Forespørgsler op. Gesandten stil-

lede som en anden Gregers Werle Gang paa

Gang med den ideale Fordring hos Palmers-

ton, der imidlertid vedblev at se ganske

nøgternt paa Sagen.

Kun enkelte Gange ulejligede Palmerston

sig med at svare Gesandten, og han hen-

holdt sig til, at da England havde overtaget

Mæglerhvervet paa Danmarks Anmodning,

kunde man umuligt tillige optræde som Part

i Sagen.

løvrigt var der ikke Tale om en Erobring

af Slesvig, kun om et Forsøg paa at hindre

en Forfatningsreform o. s. v.

Palmerston underrettede Reventlow om, at

det foreliggende Tilfælde ikke forekom ham
at være et saadant, hvor Storbrittanien rette-

lig kunde anmodes om væbnet Intervention.

Ønsket om en Flaadedemonstration ved de

slesvigholstenske Kyster, fremsat af Revent-

low den 3. Maj, afvistes omgaaende med en

Paamindelse til denne om, at Hds. Majestæts

Regering haaber paa Fjendtlighedernes Stands-

ning med Henblik paa Tvistens Løsning ved

Underhandling.

De halvglemte Garantier i Freden i Fre-

deriksborg 1720 blev i alle Fald grundigt

studerede i 1848, og Aktstykkerne frem-

dragne fra de engelske Arkiver af Islænde-

ren Grimur Thorsen paa den danske Rege-

rings Vegne.

Foruden hans Piece om Dokumenterne,

fremkom der ligeledes en engelsk Oversæt-

telse af en oldenburgsk Arkivars „Fortolk-

ning" af den engelsk- franske Garanti af

Slesvigs Besiddelse. Men Palmerston fore-

trak at lade en af sine egne Embedsmænd
granske i Dokumenterne, og det lykkedes
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virkelig Ministeren at faa det Smuthul, han

havde behov, for at unddrage sig Forpligtigel-

sen i Retning af Vaabenmagt.

Der fandtes nemlig — mirabile dictu —
en Depesche fra Lord Carteret til iVIinisteren

Stanhope, hvori han erklærede, „at han

havde afsluttet denne vanskelige Traktat

uden at binde Kongen til nye Stipulationer

eller uden at forklare, end mere forshcrke no-

gen aldre, om saadanne findes/'' (Sætningen

er understreget i Udenrigsministeriets Afskrift.)

Overfor de danske Anmodninger, der ikke

vandt Lordens Bifald, kom hans Modtræk i

Løbet af Maj Maaned, da Forholdene i Eu-

ropa skaffede ham lidt mere Tid til at sys-

selsætte sig med de dansk-tyske Affærer, i

Form af Ønsket om den omtalte koncise

Redegørelse, og noget senere Tanken om
Slesvigs Deling, eller — subsidiært — Søn-

derjylland som halvt selvstændig Stat med
eget Parlament, jævnstillet Danmark og

Holsten.

I Begyndelsen af Maj drejede Wynns
Arbejde sig væsentligt om at faa udarbejdet

Forslag til en Vaabenstilstand sammen med
Sternberg, og om deres forgæves Forsøg paa

at faa General Wrangel til at antage dem.

Generalen svarede den oversendte prøj-

siske Legationssekretær Evers, at han kun

respekterede Ordrer fra „Hohe Bund" i Frank-

furt, men ikke fra Berlin, og hvis han gik

med til saadanne Forslag, som de fremsatte,

gjorde han sig skyldig i „Landverrath".

Wynn paapegede det inkonsekvente i

Wrangels Optræden, der kun kunde sammen-

lignes med hans Suveræns, naar han det ene

Øjeblik bad Evers om for Guds Skvld lade

det blive forstaaet, at Kongen af Prøjsen paa

ingen Maade laa i Krig med Danmark, og

ligestraks efter udtalte sig paa helt anden

Vis.

Slesvig betragtede han nemlig som et al-

lieret Land, hvor Forbundshæren betalte for

alt, men i Jylland var Forholdene anderledes,

og derfor agtede Generalen at kræve Erstat-

ning for de opbragte tyske Handelsskibe

!

Den syvende Maj kom Wynn i Audiens

hos Frederik den syvende, som gik nærmere

ind paa Landets uheldige Stilling med tre

Landsdele besatte af Fjenden. Danmark
kunde kun reddes ved Hjælp af de to Stor-

magter og Kongen haabede, at de ikke helt

vilde lade ham i Stikken. Men de sidste

Efterretninger fra Rusland og Czarens be-

stemte Note til Berlin gav ham de bedste

Udsigter til aktiv Bistand fra Czarens Side.

P'uldt saa meget ventede Kongen just

ikke, at England vilde gøre, saa alt hvad

han bad Wynn om var moralsk Stølte i

Form af nogle Krigsskibe, som et synligt

Bevis paa den engelske Regerings Tilslutning

til den tvungne Gennemførelse af Mæglingen.

Det næste Spørgsmaal, som udfyldte Kor-

respondencen, var det haabløse Forsøg paa

at faa Rusland med som Mægler.

I Petersborg ønskede man kun at overtage

Hvervet, hvis begge Parter anmodede derom,

men i Frankfurt — som Palmerston erfarede

gennem Syndikus Banks fra Hamborg, der

ankom til London i særlig Mission fra Frank-

furt — vilde man kun høre Tale om engelsk

Mægling.

Palmerston gik imidlertid et Skridt videre,

da han, under en Konference den 19. Maj

med Reventlow og Bunsen om Vaabenstil-

slanden, bragte den endelige Losning af

Konflikten paa Bane, for at se, om Forstaa-

else var mulig.

Kun Bunsen havde Fuldmagt til at for-

handle om andet end Vaabenstilstanden, og

Palmerston maatte som før klage over, at

den danske Gesandt ikke havde faaet frie

Hænder fra Knuths Side.

Palmerston nødtes derfor til at holde sig

til Vaabenstilstanden.

Men hvorledes skal de to Hertugdømmer

styres under Vaabenstilstanden, spurgte han

de to Diplomater?

Reventlow holdt paa en provisorisk Rege-

ring i Slesvig indsat fra dansk Side, og en

anden i Holsten udnævnt af Forbundet.

Palmerston hældede derimod til Bunsens

Anskuelse, at i Øjeblikket kunde en saadan

provisorisk Regering kun indsættes i Slesvig

ved tyske Tropper, skønt en af den paa-

tænkte Vaabenstilstands Betingelser gik ud

paa at holde Slesvig fri for Tropper.

Wynn anmodedes derfor om at gøre Re-

geringen i København opmærksom paa det

ret rimelige i denne Indvending, og at det

rimeligvis var bedst om man lod den nu-

værende provisoriske Regering fungere indtil

videre! Gesandten instrueredes ligeledes om
at faa Kabinettet til at frafalde mindre væ-

sentlige Krav og til at bemyndige Reventlow

til at gaa med til saadanne Vilkaar, som
Bunsen fornuftigvis kunde ventes at tage

imod.
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Men Palmerston holdt stærkt paa at man
samtidigt — saavidt muligt —• løste det om-

tvistede Hovedspørgsmaal, nemlig Slesvigs

fremtidige Stilling. Arvefølgen og hvad dertil

hørte kunde derimod henligge til en fremtidig

Konference.

Han opregnede fire Udveje i saa Hen-

seende.

1) Den konstitutionelle Inkorporation, som

Danmark foreslog.

Da det var Aarsagen til Oprørets Udbrud

og til Forbundets Aktion, kunde sligt kun

ske i Tilfælde af Danskernes fuldstændige og

permanente Sejr, noget, deres hidtidige Krigs-

førelse ikke varslede om.

2) Hele Slesvigs Optagelse i det tyske

Forbund — men Konge-Hertugen og den dan-

ske Befolkning i Slesvig var afgjort mod
denne Udvej.

3) Slesvigs Tilbagevenden til Tilstanden

før Kristian den ottendes aabne Brev i 1846 —
men sligt vilde næppe tilfredsstille nogen af

Parterne, og det vilde efterlade Stof til snar-

lige Konflikter og rimeligvis foraarsage et

fornyet Krigsudbrud.

4) Det eneste, som maaske kunde tilfreds-

stille alle Parter og virkelig fjærne alle Aar-

sager til fremtidige Diskussioner, var Slesvigs

Deling i to Dele svarende lil Befolkningens

Nationalitet, med den nordlige Del indlemmat

i Danmark, den sydlige i det tyske F'orbund.

Wynn beordredes derfor til at faa den

danske Regering til at tage Forslaget under

gunstig Overvejelse. Grænselinjen kunde

fastsættes ved Underhandling eller ved ud-

sendte Kommissærer. Tillige skulde Wynn
gøre opmærksom paa det farlige i, at Slesvig

vedblev at være i samme Tilstand som nu,

naar Mandslinien uddøde og Kvindesiden

arvede den danske Krone.

Hertugdømmerne adskiltes da fra Danmark
og fulgte Mandsstammen, hvorimod Nord-

slesvig som Følge af det nu foreslaaede Ar-

rangement vilde vedblive at høre ind under

den danske Krone. Den engelske Regering

bad om Danmarks Svar derpaa saa snart

som muligt.

Et Par Dage efter fik Palmerston at vide,

at Fyrst Nesselrode i Sf. Petersborg ogsaa sys-

lede med Delingstanken.

Wynn omtalte den ligeledes i Depeschen

af 17. Maj, hvori han gjorde Rede for sine

Forsøg paa at faa den omtalte Redegørelse

fra den danske Regering, men han var efter-

haanden bleven klar over, at Opgaven var

vanskelig nok, forsaavidt det drejede sig om
at faa Danmark til at ofre noget Territorium.

Hovedindvendingen derimod var Kabinettets

Tro paa, at Situationen Dag for Dag tegnede

sig gunstigere for Danmark.

Derom skrev Wynn følgende:

„I de Samtaler, jeg forskellige Gange har

haft med Knuth vedrørende en endelig Ord-

ning, fandt jeg ham for Ruslands og Sverigs

Deklarationer tilbøjelig til at være enig med
mig angaaende Nødvendigheden af Slesvigs

Deling. Men hans Udtalelser har siden da

forandret sig meget, skønt jeg har Grund

til at tro, at Nesselrode anser Afstaaelsen af

den tyske Del af Slesvig for at være den

eneste Maade at faa tilvejebragt en fredelig

Ordning."

Den 20. Maj kunde han indberette, at

Knuth havde lovet Wynn at konferere med
sine Kolleger og at lade ham faa noget

skriftligt derom, som kunde meddeles kon-

fidentielt til Palmerston.

Hvad Knuth mente om Palmerstons om-

talte Forslag af 19. Maj, fremkom i De-

peschen af 24. Maj. Mod Wynns Forvent-

ning fandt han Ministeren mere tilbøjelig til

at gaa med til Lordens Forslag. Knuth lod

ikke til at modsætte sig, at Delingstanken

blev Grundlaget for en endelig Ordning, for-

uden — jorstaaet som et bonafide Forslag —
som Basis for Vaabenstilstanden.

Efrer at Knuth havde været til Statsraad

fortsatte de Samtalen senere hen paa Dagen.

Ved et stærkt Tryk fra Wynns Side, der

fremhævede Umuligheden af, at Palmerston

kunde paatage sig Mæglingen, uden at et

bestemt Forhandlingsgrundlag var tilvejebragt,

opnaaede denne, at Knuth foreslog Linjen

fra Flensborg langs Treenen til Husum med
begge Byer i dansk Eje, som afmærket paa

det vedlagte Kort.

De forhandlede ligeledes om Slesvigs Sty-

relse under Vaabenstilstanden, og Knuth gik

sluttelig med til, at Sydslesvig midlertidigt

administreredes af en Regering valgt af For-

bundsdagen ligesom for Holstens Vedkom-

mende.

Der var blot én Betingelse, som Gesand-

ten forudsaa kunde volde nogen Vanskelighed,

nemlig Prinsen af Nørs Udelukkelse fra en

saadan Regering.

Kong Frederik havde intet særligt imod

de øvrige Medlemmer af den provisoriske
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Regering, men Prinsen havde fornærmet liam

personligt i et Brev, skrevet lige efter Op-

rørets Udbrud. „Ingen Magt paa Jorden

vilde faa Hs. Majestæt til selv at staa i no-

get Forhold til Prinsen eller til at samtykke

i, at hans Regering gjorde det!"

Palmerston svarede tilbage den anden Juni,

at han var glad over Udsigten til, at den

danske Regering vilde gaa med i Princippet

til Slesvigs Deling.

Gesandten blev anmodet om at takke

Knuth, men han skulde tillige meddele, at

ved Gennemførelsen af Forslaget maatte der

tages fuldt Hensyn til Befolkningens forskel-

lige Nationalitet i de adskilte Dele.

Derfor forekom det ham, at Knuths Linje

fra Flensborg til Husum ikke passede, naar

Nationalitetsgrænsen blev det afgørende, og

man maatte søge Linjen noget mere mod Nord!

De tyske Befuldmægtigede lod til at fa-

vorisere en Linje, der var lige saa meget

for langt mod Nord som Knuths mod Syd.

Den engelske Regering agtede derfor at

forsøge paa at forsone disse modsatte An-

skuelser og foreslaa en Middelvej mellem de

to ekstreme Linjer.

Paa det vedlagte Kort, hvoraf Palmerston

sendte to Eksemplarer til Wynn, var den

Linje afsat, som blev den brugelige, hvis alt,

hvad der formentlig var af tysk Oprindelse,

indlemmedes i vedkommende Landsdel, som
paatænktes optaget i det tyske Forbund, hvor

vel det —
- Sydslesvig — vedblev at være

et Hertugdømme under Konge-Hertugen.

Tillige var der nogle Byer i den nordlige

Del af Hertugdømmet, som efter de tyske

Befuldmægtiges Sigende væsentligst var be-

boede af Tyskere.

Hvis Danmark derfor vilde gaa med til

en Linie fra et Punkt paa Kysten, var der

en Rimelighed for, at de to Parter kunde

komme overens paa saadanne Vilkaar. Øn-
skeligt var det. om den danske Regering

vilde give Reventlow frie Hænder i Sagen,

da man ellers ikke havde megen Udsigt til

at naa en endelig Ordning.

Wynn skulde ligeledes gøre opmærksom
paa, at Sverigs og Ruslands Støtte — hvor

bestemt og energisk den end var imod nogen

Plan om at erobre Danmark — maaske

ikke i tilsvarende Grad blev ydet den dan-

ske Regering vedrørende det Formaal at

sætte Danmark istand til at nægte at gaa

med til en fornuftig Deling af Slesvig.

Men — desværre for Danmark og Sønder-

jylland, der kom en Mand med en Slæde i

Vejen.

Czar Nikolaus sendte sin Protest mod
Jyllands Okkupation til Berlin, netop som
den danske Regering og Folkestemningen

vaandede sig under Wrangels Truse) om en

ublu Brandskat i Jylland og var lige paa

Nippet til at gaa med til Delingstanken, blot

for at faa Fjenden ud af Landet.

En Uge senere — og Ministeriet havde

været saa bundet til bestemte Løfter om De-

lingen, at den var bleven til Alvor trods

Wrangels Udmarsch fra Jylland.

Det var intet Under, at Wynn udtrykte

sin Sorg over de skønne bristede Forhaab-

ninger i Depeschen den 27. Maj.

Klart og tydeligt skitserer han det plud-

selige Omslag i Folkestemningen, fra sort For-

tvivlelse til den gamle Tro paa, at Danmark
havde Medbør. „Det stærke antityske Sinde-

lag hos Kongen og Folket, som var blevet

en Kende afsvalet ved ugunstige Begivenheder,

er livet op igen, og Ministrene, der ved

Hjælp deraf var kommen til Magten, er

øjensynlig bange for at handle derimod. De

vil — derom er jeg overtydet — i det mind-

ste i Øjeblikket vægre sig ved det „uhyre

Ansvar", som de kalder det, at gaa med til

nogen Deling af Slesvig. Jeg har haft kraf-

tig Støtte fra min russiske Kollegas Side

vedrørende mine Forestillinger, men jeg kan

ikke smigre mig med, at vi har opnaaet at

bevare det Terræn, som jeg visselig havde

al Grund til at tro var vundet, nemlig at

faa Knuth overtydet om det umulige i, at

nogen Ordning blev truffen uden at lade

Sydslesvig blive inkorperet af Forbundet.

De anser Tilbagetoget fra Jylland som en

de facto Vaabenstilstand, og de mener, at de

har alt at vinde ved Tøven og ved Virk-

ningerne af Blokaden med dens fortsatte

Tryk paa tysk Handel.

Hvad sligt angaar, har jeg Grund til at

tro, at de opmuntres af Baron Lagerheim,

den svenske Gesandt, som hælder til den

farlige Politik at risilcere alt for at vinde alt.

Tiltrods for de Udsigter, som Jyllands

Rømning ret naturligt lover i Retning af en

fredelig Ordning, er det klart, at de havde

foretrukket, at Begivenheden var sket som

Følge af en russisk-svensk Hærs Fremrykning."

Dagen efter kunde Wynn kun meddele, at

Forhindringerne nu var voksede i saa stærk
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en Grad, at Statsraadet havde nedstemt en-

hver Tilbøjelighed, som Knuth maatte nære

i saa Henseende.

Ministeren var nødt til at erklære til Ge-

sandten, at han under de nuværende Om-

stændigheder ikke vovede at fremkomme med

noget Forslag, som bagefter kunde anses for

saa ugunstigt for Kongens gode Ret som den

nu skrinlagte Tanke.

„Deres Haab staar nu til den nærværende

Tilstand i Tyskland og til den daglig vok-

sende Rimelighed for, at de tyske Suveræner,

og da særligt Kongen af Prøjsen, vil finde

nok Beskæftigelse for deres Tropper i Hjem-

landet, og vil blive nødt til at opgive det

vanskelige Arbejde, de har paataget sig i

Retning af at ordne Uenigheden mellem den

danske Konge og hans Undersaatter."

Den eneste Indrømmelse, som Gesandten

ventede af Reedtz — der oversendtes for at

bistaa Reventlow — blev autoriseret til at

fremkomme med, var muligvis Løftet til den

slesvigholstenske Deputation om Slesvigs Selv-

stændighed under en særskilt Forfatning.

Samtidigt med disse Begivenheder fik

Wynn nogle Meddelelser fra Tscherning, der

overbragtes Gesandten af Reedtz „i dybeste

Fortrolighed", om den paatænkte Landgang

ved Fredericia og i Sundeved.

Man ønskede at faa oplyst, hvad Gesand-

ten mente om Planen, for i Tilfælde af, at

han regnede det for politisk uklogt — at

sende Kontraordrer, hvad der lige var Tid til.

Wynn nægtede at udtale sig om den mi-

litære Side af Sagen, men ellers var han de-

cideret imod et saadant Angreb og gjorde

opmærksom paa de farlige Følger deraf.

Selv om man havde Held med sig, blev

det blot til Ødslen med Menneskeliv, uden

at der fremkom nogen varig Fordel deraf.

Tilmed var det altid uklogt at standse en

retirerende Fjende i Marchen.

„Hr. Lehmann besøgte mig imorges (den

28. Maj), ligesom jeg af uundgaaelige Grunde

var nødt til at gaa ud.

Vi fik derfor kun nogle Minutters Sam-

tale, men det var let nok at spore hans

Skuffelse over, at mit Raad var bleven fulgt,

saavelsom de stærke Anskuelser, han nærer

vedrørende nogen Deling af Slesvig."

Med god Grund kritiserer Wynn Regerin-

gen i København nogle Dage efter, da han

erfarer, at Kampen ved Dybbøl stod faa

Timer efter Tschernings Forespørgsel.

Det var Tropperne paa Als. der kr.evede

at blive „rørt'', forklarede man ham bag-

efter, men hvorfor — spurgte han — blev

han ikke spurgt i saa god Tid, at Kontra-

ordren virkelig havde haft Chance for at naa

Sønderborg i rette Tid. „Hvorfor ventede

man to Dage, før man spurgte mig til Raads?"

Slesvigs Deling dukker op endnu en Gang
i Depeschen den 5. Juni, hvor Wynn nødtes

til at erklære, at Indtrykket af Samtalerne

med Knuth og andre af Kabinettet havde

overtydet ham om, at der krævedes stærkere

Argumenter end de. Gesandten kunde rykke

frem med, til at faa Regeringens Samtykke til

en Adskillelse, eller til overhovedet nogen

anden Ordning vedrørende Slesvig.

„Knuth har bedt mig om Undskyldning

for sin Trækken sig tilbage fra de akcep-

terede Forslag — som meddelt den 24. Maj —

,

som han kun var gaaet med til som Følge

af, at Jyllands Klager lød for hans Øren.

Denne Krise var nu overstaaet, og Fjendens

Retræte, skønt ikke Resultatet af et Nederlag,

havde haft den samme Virkning m. H. t. at

genrejse Publikums Forhaabninger, noget som
ingen Regering kunde ir.odstaa."

Wynn nødtes til at indberette, at den

svenske og russiske Gesandt nu hældede til

den danske A.nskuelse, ikke at afstaa nogen

af deres Rettigheder, og at man havde alt

at vinde ved Nølepolitik.

Palmerston vilde derfor — efter den

gængse Tro — ventelig finde Bunsen mere

tilbøjelig til at give efter.

„Knuth prøvede dog ikke at benægte,

hvad Depescherne fra St. Petersborg satte

mig istand til at konstatere, at Nesselrode

var fuldstændigt enig med Deres (Palmerstons)

Syn paa Nodvendighedcn af en Deling af Slesvig.

En slig Nødvendighed— erklærede Knuth—
havde eksisteret, og kunde fremkomme igen,

men alt hvad de nu kunde gøre var at holde

Diskussionen aahen.
"

Knuths personlige Mening var at holde

paa Danevirkelinjen, navnlig hvis der kom
ordnede Forhold i Tyskland, og sligt var i

hans Øjne langt at foretrække for den Plan,

andre af Kabinettet var Talsmænd for, nem-

lig en særlig slesvigsk Forfatning, hvad der

vilde dele Monarkiet i tre uafhængige Stater,

i Knuths Øjne „»;/t' loiirde niachine"', van-

skelig at styre.

Dermed sluttede et vigtigt Afsnit af Korres-

pondencen mellem Wynn og Palmerston, og

Gesandten afrejste til Malmø for at deltage i de

indledede Forhandlinger om Vaabenstilstanden.
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FORAARSUDSTILLINGERNE
Af Johannes Y. Jensen.

CHARLOTTENBORG Og den fri Udstilling

i Aar sammen med Kunstforenin-

gens Købke- Udstilling giver en god Lej-

lighed til at danne sig et Skøn over

dansk Kunsts Udviklingstrin for Øjeblik-

ket; de to Foraarsudstillinger er særligt

heldige og typiske og kan tages for et

gyldigt Udtryk for hvad dansk moderne

Malerkunst formaar, og Købke danner

et fjærnt Punkt hvorfra det falder i Øj-

nene hvad den rummer af Tradition og

Natur.

Skønt der ikke her skal gaaes i En-

keltheder eller gives Karakterer til hver

enkelt Maler, hvilket er Kunstanmelderens

Opgave, fremkommer et Overblik natur-

ligst ved en tvangfri Gennemgang af

Foraarsudstillingerne, hvor man dog mens

man gaar fra Billede til Billede knytter

sine Betragtninger sammen i en vis Or-

den.

Som andre Aar før og som sig bør

€r Den fri Udstilling, skønt mindst af

Omfang, den fornemste. Af Revolutions-

aand, Secession, er her ikke mange Spor,

naar undtages de obligate Efterligninger

af fransk Impressionisme, der i deres

Ensformighed næsten udgør de aarligt

tilbagevendende Udstillingers stokkonser-

vativeste Element. Urokkeligst i Spidsen

for dem Willumsen.

Denne omstridte Kunstner har i Aar

sit store Lærred, de badende Børn, paa

Udstillingen.

En usædvanlig Kraftudfoldelse, Smag
for et første Rangs Motiv, kan man
ikke frakende Arbejdet, det er ikke pro-

vinsielt; i samme store Stil gør kold-

blodig Spekulation i Modgang, pervers

Malerpolitik, sig gældende (dog næppe

i et saa uappetitligt Niveau som paa
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Charlottenborg Slott-Møller) ; ogsaa rent

malerisk udfordrer Billedet den offent-

lige Mening. Man behøver ikke at

være Kunstkender af Fag, sund Fornuft

er nok til at afvise dette Forsøg som

mislykket. Billedet der skal straale ai

Lys er egentlig bare kalket, Farven blæn-

per vel, men ved rent vilkaarlige spek-

trale Artistmidler, ikke ved Solens natur-

lige Overdaadighed. Emnet skulde kræve

nogen Barnlighed, men her er ingen

Hjærtelag, ikke en Gang Lune. Børn

er brugt til Teater, fordelt i Attituder

paa Stranden. Kulørte Børn, som det

synes af forskellige eksotiske Racer, der

bader i et af et Farveri forurenet Vand.

Mig minder disse tjærede Drenge om
Landsbymaleren, der skulde dekorere

et Loft med en Engel, og til den Ende

klædte sin Malerdreng af, smurte ham
over med Violet og smækkede ham op

mod Loftet. Friluftsbillede? Det smager

mere af Boulevard. Dansk? Man tænke

paa Købke,

Efter Willumsens, hvad optisk Virk-

ning angaar, saa dominerende Stykke

tager Udstillingens øvrige Malere sig en

lille Overgang noget matte og sortladne

ud — om det saa er Zahrtmann, for hvem

Regnbuen dog ellers er et dagligt Udtryks-

middel. Zahrtmann er i Aar som sæd-

vanlig Zahrtmann. Noget nyt er det

ikke muligt at lægge til den over Kritiken

hævede Mesters Hæder. Jeg vover en

Bebrejdelse, hvor har Zahrtmann kunnet

male et saa slet lignende Portræt af sig

selv? Den for hvem Zahrtmanns Træk

er noget dyrebart, saadan som det aand-

fuldt Individuelle og Enestaaende altid er

det, føler det virkelig som en Brøde, at

dette Hoved skal overleveres Eftertiden
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som et Portræt af Zahrtmann, ovenikøbet

malet af ham selv! Det samme er der

Grund til at bebrejde Poul Christiansen,

nu da jeg er ved det, ogsaa det Selv-

portræt der er af ham i Aar er hvad

Tj^skerne vilde kalde en „Selbstverstiim-

melung". Man skulde dog tro, at begge

Malerne her havde haft den bedste

Chance til at blive malet man overhove-

det kan faa. Det er jo ikke Mode for

Tiden, at Portrætter skal ligne, det anses

næsten for ordinært, og undertiden min-

der Portrætterne da ogsaa mere om Ma-
leren end om Originalen; ved en Kun-

stens Ironi er dette ikke en Gang Til-

fældet her.

God og overlegen Portrætkunst er der-

imod Peter Hansens monumentale Grup-

pebillede fra Faaborg Museums Indvielse.

Med enkelte Undtagelser nær, hvor Lig-

heden ikke ubetinget er naaet, præsen-

terer dette Kolossalmaleri en Række
ypperlige Karakteristiker af samtidige

Personer, hvad der foruden dets maleriske

Fortrin, giver det en høj kulturhistorisk

Værdi. Der er ikke ydet noget modnere

eller dueligere i Retning af dansk Portræt-

kunst siden Krøyer, hvem det dog ikke

naar i Sikkerhed og Bravour, men som
det til Gengæld overgaar i ædel Charme.

Man har indvendt, at Kompositionen er

uinteressant, Forsamlingen tager sig ud

som om den er stillet op for en Fotograf;

jeg finder ikke Indvendingen rammende.

Jeg gad vide paa hvilken anden Maade
man overhovedet skulde faa et halvt

hundrede Mennesker til at gruppere sig

paa et Sted, saa at Trækkene for Alles

Vedkommende kom til deres Ret, uden

netop at tænke sig dem arrangeret for

en Fotograf. Maleren bliver dog vel ikke

selv til Fotograf, fordi han benytter en

saadan Opstilling. Sæt det netop var en

Situation som denne, der var bestilt for-

eviget i et Maleri? Det forekommer mig

i Virkeligheden mere aandsfortærende

at fæstne et Selskab for Evigheden i

brudte „causerende" Grupper, med Kaf-

fekopper i Haanden, galante Miner og

synlige Bonmots paa Læben; med Tiden

bliver den Slags Billeder, som skal vidne

om i hvor kolossal en Grad baade Ma-

leren og Selskabet er af Verden, let til

rene anekdotiske Kuriositeter. Saa er

der dog noget murfast, noget i Hvile, og

som man ved hvad er, over en Forsam-

ling som har grupperet sig for Fotografen.

Dette kan man tage for Handlingen i

Peter Hansens Billede, hvis man spørger

om en Handling. Det kan ikke altid

gøres, det er ikke en Recept for Gruppe-

billeder, men her er det for en Gangs

Skyld genialt grebet og benyttet til en

Komposition.

Hvad jeg derimod anser for en relativ

Svaghed ved Faaborgbilledet er dets alt-

for gennemførte Fordringsløshed. Til-

værelsens almindelige Pragt, end sige

den Feststemning, som her havde An-

ledningen for sig, er ikke udtømt deri;

tværtimod er det som om en vis Glædes-

løshed, Tilværelsens Mollakkord, med
Vilje er fastholdt i Gengivelsen af alle

Figurerne uden Forskel. Vi nærmer os

her Principer, som det er farligt at dis-

kutere. Dette at søge Skønheden i det

Hverdagslige er jo netop den maleriske

Grundlov for Fynboerne, og der gives i

Virkeligheden ingen anden — og dog

tilstaar jeg, at jeg undertiden hos Fyn-

boerne sporer en ligefrem Afsmag for

det Pragtfulde eller .Storladne. Man har

ikke Lov til at rejse en saadan Anklage,

uden samtidigt at gøre et Udfald mod
dem, der er altfor villige til at under-

skrive den; ved Tilværelsens Pragt me-

nes ingenlunde den indbildt mondæne
Manufakturkunst, lige behersket af begge

Køn, der udøves af flere Kunstnerpar

baade paa „Den Fri" og paa Chartotten-
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borg, naturligvis heller ikke den lyriske

Halvdannelse, i Aar saa pinligt repræsen-

teret paa Charlottenborg; ikke en Gang
den herremandsmæssigt flotte, men des-

værre temmeligt tomme Blanding af

Elegance og „Naturlighed", der er ejen-

dommelig f. Eks. for Zorn. Den Hen-

ningsenske Skydebrodergenre , Tuxens

Gaia, Julius Paulsens slappe Demikultur,

det skal vel være Toppen af Tilværelsen

altsammen, men er i Virkelighed uud-

viklet og lokalt. Selv Krøyer, der dog

i andre Henseender er og bliver en Me-

ster, har allerede nu noget af svundne

Middagsselskabers Aandsfortærelse over

sig; hvad der den Gang skulde være

Fest, og maaske var det, virker nu kun

som Service. Snarere maa man ty til

Joakim Skovgaards primitive bibelstærke

Opfattelse af Mennesket, som paa sin

Maade naar det Oprindelige og Varige.

Enhver mandig og uskyldig Hengivelse

til det blotte maleriske Fænomen er paa

Vej dertil, det sande Portnet er en pragt-

fuld og udødelig Ting. I denne Betyd-

ning er f. Eks. Herman Vedels Portræt

af Professor Bendix et storladent Kunst-

værk, i alt Fald for den, der endnu ser

Portrætligheden, Mennesket, som det yp-

perste i Kunsten, selv fremfor „Farven".

Dansk Kunst har altid, ogsaa i Aar,

baade paa Charlottenborg og „Den Fri"

i Kraft af sin Redelighed nærmet sig det

Udvalgte og Universelle, man behøver

kun at nævne L. A. Ring, som kun mang-

ler et halvt Aarhundrede i at blive Klas-

siker. En lang Række Eksempler paa

virkelige fortjenstfulde Kunstnere kunde

tilføjes. Nærliggende og næsten over-

flødigt er det at gøre opmærksom paa,

at atter andre, og det er Flertallet, for-

falder til det brave Fællesskab, der er

lige saa ufrugtbart som den udfordrende,

sultne Individualisme.

For at vise hvorledes Middelvejen,

der dog snarere er et Baade — Og, skal

holdes, er der her igen Lejlighed til at

henvise til Købke. Alle vil være enige

om, og se Grunden til, at Købke naaede

Mesterskabet uden at forfalde hverken til

Skønhedsjageri eller puritansk Skræk for

det Skønne. Hvem har adlet Hvergarnet

som han ? Hvem har som Købke tilbage-

straalet Farve og Lys, naar han fandt

ogsaa det?

Af alle nulevende danske Malere kom-

mer ingen Købke, og dermed den bedste

Tradition i dansk Kunst, saa nær som
Johannes Larsen. Hans Arbejder har i

Aar mødt Beundring fra alle Sider. Fra

Købke gennem Lundbye til ham gaar

den fineste Aare i dansk kunstnerisk

Kultur, den fødte Evne til selvstændigt

og dog uden mindste Brud at blive ved

Naturen.

Af formel Revolution er der altsaa

Impressionisttilbederne paa „Den Fri".

Naar man ser hen til, hvor megen op-

rindelig Dygtighed der her gaar til Grunde

i mere og mere kværulant Imitation, hos

en Maler som Niels Hansen f. Eks., vover

man Forsøget paa en Gang at komme
til Bunds i denne Misere, selv om det

naturligvis kun kan gøres ganske antyd-

ningsvis.

Jeg havde i Fjor Lejlighed til paa en

Rejse at se en Del af den iranske Im-

pressionisme, og blev virkelig mere im-

poneret end jeg havde ventet. Dog
aldeles ikke over hele Linjen. Mit Ind-

tryk var, at Renoir er Skolens vægtigste,

egentlige Frembringer. Skønt ikke Eks-

pert i Kunsthistorien er jeg falden paa

ved en umiddelbar Iagttagelse, at Reno-

irs Farve, det Klare, overalt Belyste,

simpelthen maa føres tilbage til den

franske Luft og til den Omstændighed,

at han og hans Kammerater som livs-
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lystne unge Sværmere forlod deres Ate-

lierer og opslog deres Staffelier i det Fri,

i Beværtningshaver og ved Floden, hvor

de gladeligt forbandt Ferie med Arbejde.

Revolutionen ligger altsaa i Brudet med

den nederlandske og klassiske Malerkunst,

som er bleven til i lysforladte Egne eller

Værksteder med skumle Hjørner. „Clair-

obscuret," der i alt Fald naar Talen er

om Rembrandt gives en rent mystisk

Forklaring, har nok sin Oprindelse fra

Datidens daarlige Belysningsforhold, smaa

og dunkle Ruder, maaske en Luge i

Loftet (Rembrandts mystiske Ovenlys?).

Naar man har været inde i Diirers Ate-

lier i Niirnberg, der staar uforandret

endnu, og dog er forsynet med et efter

Datidens Forhold usædvanligt stort Vindu,

faar man en Forestilling om, i hvilket

Halvmørke man arbejdede den Gang.

Noget saadant meget simpelt ligger vist-

nok ofte til Grund for „klassiske", senere

haardnakket, trods helt andre naturlige

Omstændigheder, bevarede Retninger i

Kunsten. Ved at se en Gruppe Kular-

bejdersker i Schlesien slog det mig, at

Millets Farver stammer ned fra Almue-

kvinders kulørte Livstykker og indigo-

farvede Skørter, tempereret ved Jord og

Støv vel at mærke; herfra baade de hele

Farver og den poetiske Afdæmning, der

lader Figurerne gaa op i Omgivelserne,

hos Millet.

Gennembrudet hos Impressionisterne,

den franske Friluftskunst. maa altsaa i

sin Grund tydes som en meget beun-

dringsværdig Selvstændighed, der uden

Hensyn til Arv fra andre Store slaar ned

paa egne Forudsætninger, franske Men-

nesker, fransk Luft; og enhver, der har

været i Paris ved, hvor den er gennem-

sigtig og skøn dér, berusende som Cham-

pagne. Det vilde dog vel ogsaa være

for meget forlangt, om unge Franskmænd

skulde male sodede Kryptbilleder i Stil

med de Gamle, som ovenikøbet er sort-

net af Tidens Indvirkning, den kostelige

Patina, ikke til at betale med Guld, men

de Gamle om den, naar man er ung

og lever med en dejlig Model i det lyse

luftige Paris! Voila Renoir!

Men saa kommer Efterlignerne! Jeg

skænker Van Gogh, Cazanne etc. og

deres Efterligneres Efterlignere til den

Horde af Selvplagere, der sidder som

Rorskarle paa Impressionismens Galej.

Konklusionen af Ovenstaaende er at man,

hvis man er Dansk og maler i Danmark,

maa lægge sig efter Hemmelighederne

ved den danske Luft, som ikke lader sig

importere!

Hertil kommer naturligvis det ikke be-

tydningsløse Moment der ligger i Forar-

gelsen, som i vor Tid er bleven et næsten

religiøst Dogme, samtidigt med at den

frister som en bekvem Genvej til Succes.

Det Betydelige har mødt Modgang, der

er Eksempler nok derpaa, men Modgang

alene gør heller Ikke nogen Kunstner.

I hvilken Grad den offentlige Mening kan

ytre sig bagvendt, kujoneret af en Kunst-

ners eller Klikes Spekulation i Modgang,

i det blot „Omstridte", viser Willumsens

ganske forfejlede Hørupstatue, som af

denne Grund, og af denne Grund alene,

faar Lov til at staa, skønt den forfalsker

en stor Mands Minde.

Hemmeligheden ved Impressionismens

Mestre, navnlig Renoir, som foruden at

han var en genial Maler i sin Æstetik

repræsenterer den ædleste og menneske-

ligste Side i gallisk Naturel, var deres

Selvstændighed, som de en Overgang

led for; hvad deres „Skole" angaar,

Efterlignerne, synes Kunsten at bestaa

i at tilgramse sig andres Martyrium og

for Resten kritikløst følge dem i Hælene.

En dansk Impressionist faar male

danske Ting i dansk Luft og med dan-

ske Farver.
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Thules Taager er ogsaa Kunsten værdig,

lait Fald jeg kan ikke se en Revolutio-

nærs Lidelseshistorie i at forfalske danske

Motiver med fransk Maner, ikke en Gang
selvopfunden, men uden Fordom laant

fiks og færdig fra berømte Forbilleder.

Misforstaaelsen minder mig i Art, skønt

knap i Graden af Taabelighed, om ame-

rikanske Malerspirer jeg traf i Chicago,

hvor de, i Atelierer paa tyvende Etage,

sad og malede Faar paa Heden i Bre-

tagne! Det eneste, der kan importeres

fra andre, ved Race og Natur forskellig-

artede Nationer, er Selvstændigheden, det

originale Syn. Hvis man ikke har det,

nytter det dog vist ikke meget at se sig

om efter det hos andre, hvorvel ærlig

Paavirkning har befrugtet mange og bi-

draget til at forløse bundne Kræfter.

Til en Maler som Møhl kan man saa-

ledes finde Forbilledet paa franske Gal-

lerier, det er Corot, som ogsaa er gaaet

meget nær i Julius Paulsens første Land-

skaber; men Møhl har alligevel, med et

stort Spring i Aar, arbejdet sig igennem

til en fin personlig Opfattelse, med Be-

varelse af hvad han har lært af Form,

der gør ham til en værdifuld dansk Maler.

Forbavsende hvad danske Malere i

det hele taget kan, hvor Gennemsnits-

niveauet er højt! I Ægthed, stille Smag,

overgaaes de ikke af nogen anden Nation.

Naar den desperate Flagellantbevægelse,

der før er omtalt, undtages, udmærker

danske Udstillinger sig ved en gennem-

arbejdet homogen Dygtighed, der vidner

om baade gammel og udviklingskraftig

Kultur. Forskellen paa de to Udstillinger

er ikke videre væsentlig, har vel egent-

lig aldrig været det. Fordi færre Billeder

kommer bedre til deres Ret, og fordi

Fynboerne dér er i Majoritet bevarer

„Den Fri" endnu en Forrang. Syberg

savnes, hans salte og væbnede Kunst

repræsenterer et Stykke Danmark, som
man med en landflygtig Følelse ser sig

om efter og ikke finder.

Hvad Billedhuggerkunsten angaar har

man fra alle Sider været enig om at

beklage Kai Nielsens Fraværelse fra

„Den Fri" i Aar. Jeg deler ikke Savnet:

de øvrige Billedhuggere dér har saa me-

get af ham, at han er mere end tilstræk-

keligt til Stede; de synes med Grund at

have følt, at de kunde undvære ham.

Ellers erindrer man kun, gennem et ne-

gativt Indtryk, Rudolph Tegner , der i

Aar igen har en af sine imbecile Figurer,

denne Gang i Brudchokolade, paa Ud-

stillingen. Skulpturen paa Charlottenborg

er som andre Aar før, rigelig og udad-

lelig uden at appellere til Hukommel-

sen.

Kommer man nu efter at have gaaet

Udstillingerne igennem ud paa Gaden,

i det københavnske Foraarsvejr, med en-

kelte Snekorn vagabonderende i Luften

over Kongens Nytorv, og vældige raa

Aprilskyer taarnede op paa Himlen, Uret

henne ved Hovedvagtsgade, de røde

Omnibusser og nogle krydsende Automo-

biler, bevæger man sig ned mod en Strøm

af frodige, hemmelighedsfuldt forfinede

Københavnerinder, da slaar det én som

andre Aar før unægteligt, hvor de danske

Malere er en fattig Slægt, hvor nøjsomt

og indadvendt de har sat sig hen med

et Brudstykke af den farverige, bevægede,

nærliggende Natur, der ligger umalet

rundt om dem paa alle Kanter. Hvor

er Byen paa Udstillingerne? København?

Dyrehaven? Skal Macheprang og Møn-

sted til evig Tid ubestridt eje den danske

Naturs Krongodser? Hvor er Skibene,

Togene, hele Malstrømmen af det Mo-

derne, er det ikke malerisk? Hvis Dan-
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mark sank i Havet og kun Malerierne

blev reddet, hvad var der saa bevaret

deraf?

Og nu den danske Maler selv, skulde

det være ham nægtet at udvide sig en

Smule, at gøre Forsøget paa at male

Verden? Den danske Kunst er i Øjeblik-

ket den intimeste af alle, intet andet Sted

er den drevet op til saa følsomt og sik-

kert et Redskab — men hvorfor skal

Motiverne blive ved at være saa snævre

og smaa? En fornem Krog at Tilværel-

sen, det første det bedste netop malerisk,

javel, det gælder for en Krog af Tilvæ-

relsen, og naar man maler det første det

bedste. Men Verden er ikke mindre stor

for det. Skyerne rejser og yngler under-

vejSjSkulde det være udansk at snuse sig

til den fjærne sære Luft andetsteds, under

andre Stjærner, og mætte sit Liv og sit

Arbejde ogsaa med den? I Stedet for det

ynkelige Hjemmegnidder, Brødbakken,

Bananen og den blaa Skaal, skulde

vore lyshungrende Efterligneres Efterlig-

nere gaa til Uganda og male Giraffen i

ækvatorialt Ovenlys og halvt
.
usynlig

mellem drapfarvede Akacier, hvad? Afri-

ka! Naa ja, sjok ud i Zoologisk Have.

Chimborazo! Ildlandet! En kobberfarvet

Model med skifertonede Læber venter

dig paa Ceylon . .

.

Men nu bliver jeg vel literær. Det

trøster mig, at har Literaturen undertiden

haft Grund til at være Malerkunsten tak-

nemlig, saa danner Literaturen til Gen-

gæld, med det Forspring den har over-

for Tilegnelsen af Virkeligheden, ofte

Malerkunstens Incitament og Reserve.
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EUROPA PAA KRIGSFOD
Af Dr. phil. R. Besthorn.

DA Kong Albert aj Belgien ifjor pludse-

ligt afbrød sin Sommerferie, som han

tilbragte i Tyrol, og den 12. September

vendte tilbage til Bryssel, hjemsøgtes

Europa af et akut Anfald af Krigs-

feber, der var fremkaldt ved Panther-

Affæren, ogsaa kaldet Agadir-Affæren.

Krigstemperaturen steg, da man er-

farede, at Kong Albert strax efter sin

Hjemkomst havde havt lange Konferen-

cer med Konseilspræsident de Broque-

ville og Krigsminister Hellebaut, og da

der den 14. September fremkom Medde-

lelser om, at den belgiske Regering hav-

de besluttet at indkalde tre Aargange at

Reserven. Allerede den næste Dag blev

der udsendt beroligende [Efterretninger,

ifølge hvilke Beslutningen om Reservens

Indkaldelse var blevet taget tilbage.

Da den franske Gesandt i Berlin, Jules

Cambon samme Dag — den 15. Sep-

tember — aflagde Besøg hos den tyske

Udenrigsminister, Hr. v. Kiderlen-Wåch-

ter og overrakte ham Frankrigs Svar

paa de tyske Marokko-Kongo-Forslag,

som den franske Finansmand Dorizon

havde bragt fra Pariserplatz til Quai

d'Orsay, og den 9. September havde

overrakt den franske Regering, og da

„Norddeutsche" derefter den 17. Septem-

ber bragte en beroligende Erklæring,

syntes Krisen at være endt. I Virkelig-

heden var Krisen den Gang paa sit

Højdepunkt. Den 18. September gav den

engelske Regering Ordre til, at de engel-

ske Flaadeafdelinger i Kanalen (8 Linie-

skibe, 7 Panserkrydsere og 61 Torpedo-

fartøjer) og ved Østkysten af Skotland

(14 Linieskibe, 13 Panserkrydsere og

61 Torpedofartøjer) skulde holde sig klar

til Fægtning; den 21. September fik den

engelske Flaade, der laa ved Vestkysten

af Skotland (8 Linieskibe, 6 Panserkryd-

sere og 16 Torpedofartøjer) Befaling til at

afgaa til Kanalen. Den 23. September

1911 laa saaledes tre engelske Flaade-

afdelinger, i alt 30 Linieskibe, 26 Pan-

serkrydsere og 138 Torpedofartøjer i og

ved Nordsøen klare til Kamp. Den stør-

ste Del af den tyske søgaaende Flaade

(10 Linieskibe, 6 Panserkrydsere og 33

Torpedofartøjer) laa den Gang i Øster-

søen; den tyske Nordsøeskadre bestod

af 7 Linieskibe og 66 Torpedofartøjer.

Samtidigt fik de engelske Orlogsskibe

i de østasiatiske Farvande pr. traadløs

Telegraf Befaling til at forene sig i Wei-

hai-Wei.

September-Krisen var den sidste og

farligste af de tre akute Krigskriser, der

havde hjemsøgt Europa siden Panther-

Dagen den 1. Juli — de tre mest kritiske

Dage var den 24. Juli, den 19. August og

den 18. September.

Hvor farlige disse Dage var, kan der

strides om — en Krigsfare, der er over-

staaet, plejer gerne at blive undervurde-

ret, lige som Mulighederne for at have

kunnet vinde et tabt Slag. Man har se-

nere — særlig i Anledning af Lord Hal-

danes Besøg i Berlin — fra engelsk Side

gjort gældende, at den engelske Rege-

ring aldrig havde tænkt paa at overfalde

Tyskland. Det er nok muligt, at de ty-

ske Marineautoriteter var for nervøse, da

de lod den tyske Slagflaade krydse Dag
og Nat i Nordsøen, fordi de mente at

være kommet paa Spor efter et Spion-

Komplot, der gik ud paa at sprænge

Sluseportene ved Wilhelmshaven og inde-

spærre den tyske Nordsøfiaade der. Men
man var nu en Gang i Tyskland over-
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bevist om, at den engelske Udenrigs-

minister Sir Edward Grey i Forening med
den daværende franske Udenrigsminister

Hr. de Selves søgte at fremkalde Krig,

at den engelske Marineledelse havde

truffet alle Forberedelser til Kampen, og

at Krigen kun blev hindret ved, at det

tyske Udenrigsministerium „trak Kongo-

følehornene til sig" i rette Tid.

Den tyske Opfattelse turde være rigtig.

Der var vitterligt i Frankrig som i Eng-

land et indflydelsesrigt Krigsparti, og man
opdagede for sent i Berlin, at der var

foregaaet et stort Omslag i Stemningen

i Frankrig. Da den tyske ,, Panther" den

1. Juli 1911 lagde sig ud for Agadir, lød

det gennem Frankrig: „Dér har vi atter

den pansrede tyske Næve!" Men denne

Gang optraadte Franskmændene paa en

anden Maade end efter Tanger-Affæren.

De knyttede ikke Hænderne i Lommen,
de greb ikke til en Konference, men man
hørte tydeligt i Tyskland fra den franske

Folkemund over Vogeserne: „Kom, hvis

det skal være! Vi er ikke mere bange

for Eder!"

Franskmændene troede, at de var krigs-

beredte. Var Frankrig krigsberedt?

Det er en Selvfølge, at man paa For-

haand maatte være afgjort tilbøjelig til

at besvare dette Spørgsmaal med store

Spørgsmaalstegn. Den militær-historiske

Kritik, for hvilken de tyske Forfattere

V. d. Goltz og Kaptajn Honig — der

støttede sig paa Meddelelser fra Moltkes

Medbejler, Blumenthal — gik i Spidsen,

havde ganske vist rokket stærkt ved

Legenderne Ira 1870—71; men xMetz og

Sedan har endnu stærk Magt over Sin-

dene, og Tysklands store Tilvækst i

Folketal, Frankrigs Stagnation, maatte

yderligere vække Tvivl om, at Frankrig

var i Stand til at skaffe de stærke Ba-

tailloner, der nu en Gang kan glæde sig

ved Sejrsgudens særlige Bevaagenhed.

Det vakte dog Opmærksomhed, at man
i Tyskland tydeligt nok undgik at be-

svare de franske Krigsberedskabs-Erklæ-

ringer. Man kunde ganske vist forklare

Tysklands Forsigtighed ved de Farer,

som en Krig med Frankrig-England kun-

de volde den rask opvoksende tyske

Flaade, der trods de tyske Skibskano-

ners formentlige Overlegenhed dog end-

nu ikke er i Stand til med Tillid til Sej-

ren at optage en Kamp med den engelsk-

franske Flaade. Det hed sig da ogsaa, at

den tyske Marineminister i det Krigsraad,

som Kejser Wilhelm siges at have af-

holdt og vel ogsaa har alholdt, da Pan-

ther-Krisen var paa sit Højdepunkt, lige

som de tyske Finans-Baroner, skal have

erklæret, at Tyskland ikke var krigs

-

beredt, medens Krigsministeren havde

indestaaet for den tyske Hær. Men der

fremkom dog ogsaa Antj'dninger af, at

man i Tyskland heller ikke mere rigtigt

stolede paa den tyske Hærs absolute

Overlegenhed, og disse Antydninger be-

kræftes ved kritiske Artikler, der siden

den Tid er fremkommet fra højtstaaende

tyske Officerer — selvfølgeligt pensione-

rede Officerer; de andres Mund er lukket

med syv Krigsherre-Segl.

Det var tydeligt nok, at den franske

Nations militære Selvtillid, der blev støt-

tet og næret af de ledende franske Mili-

tærkredse, særligt beroede paa:

1) Tilliden til det franske Feltartilleri,

hvis Reorganisation, der begyndte i 1909,

var fuldt gennemført den 1. Marts 1911.

Man mente i Frankrig — iøvrigt ogsaa

i andre Lande, særligt i England — at

den franske Feltkanon stadigt var den

tyske overlegen; en sikker Fordel for

den franske Hærledelse er det, at kun

en Del af de tyske Feltbatterier og en

forholdsvis ringe Del af Munitionsvognene

har krigsmæssig Bespænding, medens

Frankrig nu — som tidligere i Boulan-
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gers Dage ved den delvise Freds-Mobili-

sering af sin Østhær — har bragt det

store Pengeoffer, at have samtlige Felt-

kanoner og en stor Del Munitionsvogne

forspændte i Fredstid.

2) De franske Militærkredses Tillid til,

at Frankrig for de første, formentlig af-

gørende Slag vilde kunne opveje Tysk-

lands Overlegenhed i værnepligtigt Mand-

skab ved at trække betydelige Dele af

sine første Reserver ind i Operations-

hærene. Denne Forholdsregel kunde gan-

ske vist kun faa afgørende Betydning,

naar den franske Hærledelse hurtigst

muligt tog Offensiven ; men det fremgik

ogsaa af alle Udtalelser, der fremkom

fra militær Side i Frankrig, at man der

var paa det rene med, at en Krig med
Tyskland maatte føres med den størst

mulige offensive Energi. Der kom her et

andet Moment frem, som kunde opfor-

dre Frankrig til at begynde Revanche-

krigen hurtigst muligt, hvis det vilde

gøre sig Haab om ikke definitivt at blive

trængt tilbage i en afgjort Stilling som

militær Stormagt af anden Rang.

Det tyske Rige har allerede nu en Be-

folkning paa over 65 Millioner, Frank-

rigs Befolkning udgør kun 39^2 Million.

Fhv. Oberst Gådke har i „Berl.Tgbl."

f. 29. November 1911 — for den franske

Hærs Vedkommende efter „France Mili-

taire" — givet følgende Oversigt over

Rekruteringsforholdene i Frankrig og i

Tyskland i Aaret 1910:

Der blev i Frankrig udskrevet 218,315

Mand til aktiv Krigstjeneste og engage-

ret 24,911 Frivillige; der blev desuden

udskrevet 11,833 Mand, deriblandt ikke

faa, som i ethvert andet Land vilde blive

kasserede, til „Medhjælpere" — ialt

255,059 Mand. Heraf unddrog c. 13,000

sig Krigstjenesten, c. 10,0(1)0 blev efter-

haanden hjemsendte, 28,000 maatte er-

klæres for udygtige til Krigstjeneste. Til-

bage blev der med et rundt Tal 204,000

Mand, hvoraf c. 14,000 ikke blev ud-

dannede som Kombattanter. Det Antal

Rekrutter, der stod til Raadighed for den

aktive Hær, var altsaa — og heri var

Afgangen ved Dødsfald ikke medregnet

— 190,000 Mand.

Gådke opgiver med Hensyn til Tysk-

land — han opstiller her kun „runde"

Tal — et aarligt Kontingent af 265,000

Mand. Herfra trækker han 21,0)0, der

maa anses for „tabte" for Krigstjenesten,

og kommer derved til det Resultat, at

Tyskland aarlig faar 244,000 uddannede

Kombattanter, altsaa 54,000 flere end

Frankrig.

Det er klart, at Misforholdet mellem

Befolkningen i Aarenes Løb vil vokse

til Skade for Frankrig; men hertil kom-

mer et andet meget vigtigt Forhold.

Tyskland har hidtil henført et stort An-

tal krigsdygtige Værnepligtige til „Er-

satzreserven". Generalmajor Z. D. v. Gers-

dorff har— i en Artikel i „Hamb. Nachr."

for 7. Januar: „Was dem deutschen Heere

fehlt" — fremhævet, at Tyskland aarligt

ved Overførelsen til „Ersatzreserve" spil-

der 90,003 Mand, der ikke faar nogen

som helst militær Uddannelse. „Lad os"

— skriver Gersdorff videre — „kaste et

Blik paa Reserve- og Landeværns-Mand-

skabets Øvelser. I Aaret 1910 blev der

i Tyskland til øvelser indkaldt 298,000

Mand; for Aarene 1910 og 1911 faar vi

følgende Tal: 1910—11: 356,922, 1911

—12: 355,729. I Frankrig deltog i

1908: 603,865 Mand i øvelserne, i Aaret

1909: 614,792, i Aaret 1910: 661,600

Mand".

Disse Talangivelser er ikke helt fyl-

destgørende; men i ethvert Tilfælde har

man i Tyskland under Panther-Krisen

rettet haarde Bebrejdelser mod den tyske

Regering, fordi den ikke fuldtud har ud-

nyttet Tysklands Overlegenhed i Folke-
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tal. Man er i Frankrig klar over, at

Tyskland hurtigst muligt vil indhente det

forsømte, og at Udsigterne til. at Frank-

rig kan optage en Kamp med Tyskland,

hurtigt vil formindskes, og denne Opfat-

telse er overmaade vel begrundet.

Den franske Generalstab forberedte sig

paa Krig, den tyske Generalstab traf

selvfølgelig ogsaa sine Forberedelser, og

den belgiske Regering var i Begyndelsen

af September paa det Rene med, at Bel-

gien trods sin garanterede Neutralitet

hvert Øjeblik kunde vente, at mægtige

^endtlige Hære vilde trænge ind over dets

Grænser. Man ventede i Br^^ssel, gan-

ske i Overensstemmelse med den franske

Generalstab, at Angrebet vilde komme
tra tysk Side.

Det var en Situation, som egentlig ikke

kunde komme den belgiske Regering

overraskende. Lige siden den Tid, da

det overvundne Frankrig med uhyre Penge-

ofre søgte at spærre sin Østgrænse for

de tyske Hære. havde man i det belgi-

ske som i det franske Krigsministerium

regnet med, at en tysk Invasionshær

vilde søge at trænge ind i Frankrig gen-

nem Belgien — i Berlin regnede man
med et fransk Offensivstød gennem
det neutrale Belgien. Den belgiske Re-

gering havde forberedt sig paa det tj'ske

Angreb ved den meget omtalte Meuse-

linie. men de Klerikale, der i en Aar-

række havde havt Magten, havde af

Hensyn til deres Vælgere undladt at

foretage de nødvendige Rustninger. Bel-

gien havde den i og for sig fortræffelige

Fæstning Antwerpen og Meuselinien, men
den belgiske Hær med en Fredsstyrke

af lidt over 40,000 Mand, der endda kun

existerer paa Papiret, var altfor svag til

at besætte Fæstningsværkerne, og der

manglede Vaaben og Munition.

Man har selvfølgeligt officielt demente-

ret Beretningerne om disse Misforhold

og om Krigsfarerne, men de fremtraadte

klart i de Angreb, der efter Krisen

i det belgiske Parlament blev rettede

mod Regeringen og særligt mod Krigs-

minister Hellebaut, der faa Maaneder

tidligere i Parlementet gladelig havde

forsikret, at Landets Forsvarsvæsen var

i bedste Orden. I det belgiske Deputeret-

kammers Møde den 28. November hæv-

dede den Deputerede MonviUe, at Infan-

teriet ikke raadede over nogen Reserve-

beholdning af Patroner, og at det samme
med Hensyn til Munition galdt for Ar-

tilleriet, der tilmed i den Henseende var

ganske afhængigt af Krupp, da man i

Belgien havde maattet opgive Forsøgene

paa selv at fabrikere Munition. Det bel-

giske Artilleri savnede desuden Heste,

skønt der stadigt i Belgien blev opkøbt

Heste til Tyskland, og under den truende

Septemberkrise havde Fæstningskomman-

dantcrne i det sidste øjeblik maattet søge

at opdrive for 10,0<^X) Francs Pigtraad til

Forskansningerne. Krigsministeren kunde

kun svare, at han ikke vilde besvare

Spørgsmaalet, om disse Angivelser var

rigtige — da de beroede paa Indiskre-

tioner! Den uafhængige klerikale De-

puterede Theodore oplyste, at der i Sep-

tember Maaned i Elsenborn havde holdt

1200 tyske Automobiler, der var rede til

at transportere Infanteri ind i Belgien,

og at Frankrig havde truffet lignende

Forholdsregler ved den belgiske Grænse.

Det maa være Fremtiden forbeholdt at

fremskaffe nøjere Oplysninger om disse

Forhold, som selvfølgeligt selv i Hoved-

trækkene hemmeligholdes af vedkom-

mende Regeringer. Men det kan allerede

nu fastslaas som en historisk Kendsger-

ning, at Tyskland, England og Frankrig

i September 1911 var paa Krigsfod.

Den 4. November 1911 blev Panther-

Krisen formelt afsluttet ved den fransk-

tyske Marokko - Kongo • Overenskomst

;
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men denne Overenskomst stansede ikke

de franske og de tyske Krigsforberedelser,

og Krigsstemningerne blev paa begge

Sider af Vogeserne vedligeiioldte og ud-

viklede ved en Syndflod af Krigsskrifter,

der tildels skyldtes sagkyndige Penne.

De Artikler, som „Times"' militære

Korrespondent, Oberstløjtnant å Coiirt-

Repington i Oktober offentliggjorde om de

tyske Manøvrer, blev Udgangspunktet for

en hel Literatur, og det er ikke umuligt,

at disse Artikler endnu kan blive Ud-

gangspunktet for en stor Krig. Repington

fældede en paa mange Punkter meget

nedsættende Dom over Ledelsen af de

store tyske Kejsermanøvrer og over Trop-

perne, ganske særligt over Artilleriet og

Infanteriet; han roste egentlig kun den

tyske Hærs Organisation, Disciplin og Selv-

tillid.

Hvad Ledelsen af Manøvrerne angik,

fremhævede Repington væsentlig kun, hvad

der ogsaa var gjort gældende fra tysk

Side : at Prins Friedrich Leopolds Ledelse

havde været svag (Repington fandt, at den

var under al Kritik), og at Prinsens sejr-

rige Modstander, Feltmarskal v. d. Goltz'

omgaaende Manøvrer var altfor dristige.

Infanteriet optraadte nærmest som en

Maskine. Folkene viste ingen Interesse,

der blev ikke taget Hensyn til de moderne

Vaabens Ildvirkning, og Infanteriets Be-

klædning var uhensigtsmæssig — Støv-

lerne aldeles umulige. Artilleriet var ud-

rustet med -»out-of-date matérieU<, Bespæn-

dingen var svag, og Artilleriet med de

uhandlelige Batterier paa sex Kanoner be-

nyttede Terrænet daarligt. Repington fandt,

at den tyske Hær, bortset fra dens Antal,

Selvtillid og fremragende Organisation,

ikke opviste noget Tegn paa, at den var

de bedste fremmede Mønstre overlegen,

og i nogle Henseender indtog den kun

en Stilling af anden Rang.

Oberstløjtnant Repington er en udpræ-

get Gerrnanofob, men han nyder stor

Anseelse i England, og hans Artikler be-

nyttes i Bogform i de engelske Skoler,

der uddanner deres Elever til Officerer.

Man har — selvfølgelig og for en Del

sikkert med god Grund — fra tysk Side

øvet en skarp Modkritik mod den engelske

Korrespondents Kritik, men ogsaa en

Række tyske Militærforfattere har dog,

om end i anden Form, fremhævet mange
af de samme Mangler ved den tyske

Hær, som fremkom i „Times"' Artikler.

Det gælder ganske særligt om Sammen-
ligningerne mellem det franske og det

tyske Feltartilleri. Alle er enige om, at det

franske Artilleri har en stor Fordel over

det tyske ved sin Bespænding. „Hvad
Feltartilleriet angaar" — skriver saaledes

„Miinch. Neu. Nachrichten"s militære

Medarbejder — „raader vi (Tyskerne)

ganske vist over et rigeligt Antal Batte-

rier, men der er her endnu Mangler ved

Bespændingen. Medens ethvert fransk

Batteri allerede har Bespænding for sine

Kanoner og for en Del af sine Muni-

tionsvogne, har hos os 213 Batterier

ikke en Gang Bespænding for alle Ka-

noner, 327 Batterier har kun Bespænding

til Kanonerne, og kun ved 34 Batterier

findes der Bespænding for alle Kanoner

og for to Munitionsvogne." Alle er lige-

ledes enige om, at det er en stor Fordel

for den franske Hær, at den allerede saa

længe har været i Besiddelse af det nye

Artillerimateriel, og tyske Militærforfattere

fremhæver stærkt det franske Feltartilleris

Manøvredygtighed.

Den tyske Kavallerigeneral, Frederich

V. Bernhardi retter ogsaa i sin interes-

sante Bog „Deutschland und der nåchste

Krieg", der har vakt saa stor Opsigt, en

ret skarp Kritik mod den tyske Hær.

„Mancher alter Zopf" — skriver Gene-

ralen — „hangt uns noch an". Det min-

der noget om Repingtons Ord: „Verden
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er gaaet frem, medens Tyskland har

staaet stille."

Meget tyder paa, at den tyske Hær
ikke mere staar paa samme Højde som

tidligere, og man synes i den franske

Generalstab ogsaa at sætte sin Lid til, at

Kejser Wilhelm II har paatvunget sine

Generaler en bestemt Taktik ; ved alle

Kejsermanøvrer afgøres Kampen ved en

stor omgaaende Bevægelse. I ethvert Til-

fælde raader den tyske Kejser dog stadigt

over en vældig Hær med uudtømmelige

Reserver, og den tyske Hærs fortræffelige

Organisation er en Faktor af den aller-

største krigsmæssige Betydning. Men der

er dog i de sidste iMaaneder fremkommet

mange Tegn paa, at den tyske militære

Selvtillid er blevet rokket. Den national-

liberale Deputerede Basscnnann har den 10.

Marts i Koln erklæret: „Marokko-Affæren

har viist, at Tyskland i militær Henseende

kke mere staar paa Højden".

Den forbløffende Selvtillid og Bestemt-

hed, hvormed den franske Nation op-

traadte under Marokko -Kongo- Krisen,

havde aabenbart sin Del i den Forsigtig-

hed, hvormed Tyskland optraadte.

Sikkert er det, at Oberstløjtnant åCourt-

Repingtons Kritik af den t3^ske Hær har

bidraget meget til at styrke den Selv-

tillid, som Franskmændene havde viist

overfor Tyskland allerede under Juli-

September-Kriserne. Repingtons Artikler

gav ogsaa de franske Militærkredse, der

etter Krisen ganske aabent tog Ordet for

„Krig", en stor moralsk Støtte overfor

deres franske Læsere.

Særlig Opsigt vakte den franske Oberst

Bouchers Skrift; L offensive conire I'Alle-

magne''. Boucher gør endnu aktiv Tje-

neste, han har beklædt den vigtige Stil-

ling som Chef for den franske General-

stabs Afdeling for „Operations milit. et

instruction gén. de l'armée", og han havde

i denne Stilling havt den særlige Opgave,

at studere de militær- politiske Forhold.

Boucher havde kort Tid, før han ud-

gav dette Skrift, udgivet en Afhandling

med Titelen: „La PVance victorieuse

dans la guerre de demain". I denne Af-

handling havde Boucher støttet sine Be-

regninger om Frankrigs Sejr i den ven-

tede Krig paa en fransk Krigsførelse, der

i Begyndelsen holdt sig til Defensiven.

Boucher gik her ud fra, at Tyskland

paa Grund af den russiske Mobiliserings

Langsomhed — den franske Oberst reg-

nede ikke med den russiske Hærs Op-

træden før den 40. Mobiliseringsdag —
og sin Alliance med østerrig straks vilde

kunne kaste sig over Frankrig med 23

Korps, og at Frankrig maatte mobilisere

to Korps (14. og 15.) mod Italien og

kun kunne møde de 23 tyske Korps med
19 Korps. Til Gengæld ventede Boucher

et for Frankrig gunstigt Omslag, naar

den franske Hær holdt ud i sine stærkt

befæstede Stillinger, til den russiske Hær
havde fuldført sin Opmarche.

Efter at Oberst Boucher havde udgivet

sin lille Bog om „Det sejrrige Frankrig",

blev Italien indviklet i Krigen om Tripo-

lis. Boucher mente derefter, at Italien ikke

vilde kunne deltage i en stor Krig —
andre franske Militærforfattere gjorde gæl-

dende, at den franske Hærledelse i det

mindste ikke behøvede at regne stærkt

med Italien, da den italienske Hær tidligst

efter to Maaneders Forløb kunde tage

Offensiven, og Kampen med Tyskland

inden den Tid vilde være afgjort paa den

ene eller paa den anden Maade. Boucher

troede desuden at kunne regne med, at

i det mindste tre tyske Korps — def 1.,

17. og 5. - vilde blive staaende ved

den russiske Grænse; han støttede denne

Beregning paa den Omstændighed, „at

disse tre Korps som 6. Arméinspektion

var betroede en saa fremragende Krigs-

mand som Feltmarskal v. d. Goltz." Bou-
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cher mente derfor, at den franske Hær-

ledelse straks kunde og burde tage Of-

fensiven. Boucher hævdede, at det nu

var den tyske Hær, der ved Krigens Be-

gyndelse kun kunde raade over 19 Korps

ved Vogesergrænsen, medens Frankrig

kunde raade over 2 1 Korps. Boucher reg-

ner ikke, som andre franske Militærfor-

fattere, med et engelsk Landgangskorps.

Til Gengæld gaar han — paa Grundlag

af en Athandling af General Friedrich v.

Bernhardi — ud fra, at en tyske Hær
paa syv Korps og to Kavalleridivisioner

med Aachen-Trier som Basis gennem

Belgien og Luxemburg vil rykke frem

mod Linien Montmédy-Meziéres for at

angribe den franske Hær. Boucher

gaar ud fra, at Belgien vil forsvare

sin Neutralitet, at den tyske Hær maa
efterlade mindst to Korps ved Liége

og Namur, og at den franske Hærledelse

vil faa Tid til at koncentrere otte Re-

servedivisioner, der da med de fire bel-

giske Feltdivisioner vilde berede den tyske

Hær et „tysk Sedan ganske nær ved det

franske Sedan", medens den nu langt

overlegne franske Hær i Lothringen —
21 Korps mod 12 — vilde være sikker

paa Sejren. Men selv om den tyske Hær-

ledelse fulgte en anden Plan og holdt

hele sin Styrke samlet i Lothringen, vilde

den franske Hær her, der med Hensyn

til Opmarchen vilde have et Forspring

paa 3 Dage, alligevel være den tyske

Hær overlegen; den vilde med sine Al-

pebatailloner kunne foretage en om-

gaaende Bevægelse gennem Vogeserne,

og de transke „Luftspejdere" vilde gøre

god Tjeneste. „Slaget ved Saarburg"

vilde ende med den tyske Hærs Tilbage-

tog — og Bairerne og Wiirttembergerne

vilde derefter drage hjem. Man har, ganske

naturligt, fra tysk Side fremhævet, at den

sidste Beregning minder om visse franske

Illusioner fra 1870; Hovedsagen er imid-

lertid, om Bouchers Beregninger med
Hensyn til „Slaget ved Saarburg" er be-

grundede. Tyske Militærpolitikere har med
Grund fremhævet, at Boucher manøv-

rerer med franske Reservedivisioner, uden

at tage Hensyn til de Reservedivisioner,

som Tyskland kan stille i Marken, og

der findes ogsaa adskillige andre Svag-

heder i Bouchers Beregninger. Disse

Mangler kan en saa velskolet General-

stabsofficer næppe have overset; men
han maa vel mene, at han i Hovedsagen

har Ret, og han forsikrer i stærke, endog

voldsomme Udtryk sine Landsmænd om,

at de kan være sikre paa Sejren i en

Krig med Tyskland. Sikkert er det, at

hans Skrift om „Offensiven mod Tysk-

land" har øvet stor Indflydelse i Frank-

rig — og har vakt megen Opmærksom-
hed i Tyskland.

Den tyske General v. Falkenhaiisen har

i en Bog om „Der grosse Krieg der

jetzigen Zeit" søgt at berolige sine

Landsmænd ved at fremhæve, at Tysk-

land kan opstille 5,200,æo Mand, deraf

1,700,000 Mand af den aktive Armé og

første Reserve (Mandskab i en Alder af

20—26 Aar).

En anonym fransk Officer, der i „Le

Matin" faar Attest for at være en af de

mest glimrende Oberster i det franske

Linieinfanteri, har imødegaaet Falkenhau-

sen i en Brochure: „Derriére la facade

allemande". Den franske Officer hævder,

at Frankrig kan mobilisere omtrent lige

saa mange Mand som Tyskland, men
han advarer mod „La superstition du

nombre" og sætter sin Lid til de franske

Hærførere. „Hvad" — skriver Obersten

— „duer de tyske Generaler og Soldater

til ? Det veed vi ikke ; men vi kender den

tyske Taktik. Den er allerede for 20 Aar

siden fastslaaet af Kejseren, og vi har

derefter set den blive gentaget automatisk

ved hver Manøvre; Taktiken bestaar i

= 479



Europa paa Krigsfod

en stor omgaaende Bevægelse. Ve den

General, som vilde akceptere en anden

Taktik!"

Den franske Nations militære Selvtillid

og dermed den franske Chauvinisme er

i høj Grad — vistnok i altfor høj Grad
— blevet styrket ved de franske Luft-

flyveres glimrende Bedrifter. Fremtidsmu-

lighederne for den franske Luftflaades

virksomme Indgriben i Slagenes Gang
er blevet skildrede i de mest fantastiske

Former i den franske Major de Civrieux'

Brochure: „Det tyske Riges Undergang",

til hvilken Boulangers Svigersøn, Major

Driant har skrevet Fortalen. Det er et

politisk Fantasi-Tendens-Produkt i slet

Krigsromanstil, men saa meget mere

karakteristisk er den Opsigt, som det har

vakt.

Hele denne fransk-tyske Krigsliteratur er

overhovedet et betegnende Udtryk for de

herskende Krigsstemninger, og til disse

Stemninger svarer den franske og den

tyske Hærledelses storstilede Krigsfor-

beredelser.

Trods alle de Vanskeligheder, som de

hyppige Krigsministerskifter i Frankrig

maa volde, er der efter alle Vidnesbyrd

i de sidste Aar arbejdet med stor Dygtig-

hed, Energi og Fremgang paa at udvikle

den franske Hær paa alle Omraader. Den
forrige franske Krigsminister, Messimy
har foretaget en endelig Udarbejdelse af

den nye Kadrelov. Ved denne Lov forøges

den franske Felthær med 34 Batailloner

og 2 å 3 Kavalleriregimenter, det franske

Officerskorps' Foryngelse sikres, og der

skabes en betydelig Stab af Officerer —
deraf 30 Oberster — til Reserven. Mes-
simy traf desuden omfattende Forholds-

regler til Forbedring af Frankrigs Krigs-

beredskab ved Nordgrænsen; bl. a. for-

stærkes L franske Armékorps med fire

Kavalleriregimenter, to Infanteriregimen-

ter og to Batailloner Jægere, og Antal-

let af Batterier ved de tre Artilleriregi-

menter i Douai forøges betydeligt. Mes-

simys Efterfølger, Millerand, har foreta-

get en gennemgribende Omordning af

Overkommandoforholdene, han har taget

Initiativet til Organisationen af de sorte

Tropper, og han arbejder med al Energi

paa at organisere Luftflaaden. Den franske

Marineminister Delcassé reorganiserer med
ikke minde Energi Frankrigs Søforsvar.

Den tyske Rigsregering har i længere

Tid arbejdet paa et stort nyt Rustnings-

forslag. Den endelige Udarbejdelse hem-
medes dels ved den dybtgaaende Strid

om .,Dækningsforslagene", dels ved de

Underhandlinger, som under den engel-

ske Krigsminister Lord Haldanes Besøg

i Berlin (7.— 11. Februar) blev indledede

om en tysk- engelsk Overenskomst an-

gaaende Flaaderustningernes Begræns-

ning. Disse Underhandlinger er ikke

officielt afbrudte, men de betragtes som
strandede, og den 28. Februar vedtog

det tyske Forbundsraad de nye „VVehr-

vorlagen". Ifølge disse Forslag vil den

tyske Slagflaades Kampberedskab blive

betydeligt forøget, og der vil blive dan-

net en tredie aktiv Eskadre. Den tyske

Hærs Fredsstyrke vil blive forøget med
29,0æ Mand (fra 515,321 Mand til 544,2 11

Mand), der vil blive oprettet to nye Armé-

korps, hvert Infanteriregiment vil faa et

Maskingevær-Kompagni, Feltartilleriets Be-

spænding vil blive forbedret, der skal op-

rettes et nyt preusisk Kavalleriregiment,

og det baierske Kavalleri vil blive for-

stærket.

I østerrig- Ungarn, hvis Krigsberedskab

blev stærkt forbedret under Annexions-

krisen 1908—9, kæmper Rigskrigsmini-

steren endnu med Parlamenterne om en

stærkt forhøjet Udskrivning af Rekruter.

Den italienske Hær er paa Krigsfod i

Anledning af Tripolis-Affæren. Rusland

er det store X. Det er en Selvfølge, at
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den russiske Regering efter Krigen i Øst-

asien skred til gennemgribende Reformer,

og det hed sig allerede for et Par Aar

siden, at Gardetropperne var fuldstændigt

reorganiserede. Men de Angreb, der i Rigs-

dumaen fra Oktobristernes Førers Side er

blevet rettede mod den Maade, hvorpaa

det russiske Artilleris Reorganisation gen-

nemføres eller rettere ikke gennemføres,

tyder ikke i god Retning, og det nye

russiske Marineprogram lyder vel meget

imponerende, men der bygges altfor

langsomt.

De mindre Stater følger mere eller

mindre med. Bedst rustede er Rumænien,

Bulgarien og Schweiz. I Belgien har

Krigsminister Hellebaut, der i lang Tid

var bleven dækket af det klerikale Kam-
merflertal, maattet trække sig tilbage.

Ministerpræsidenten de Broqueville over-

tog midlertidigt Ledelsen af Krigsmini-

steriet og tog Initiativet til en Reorgani-

sation af Overkommandoen og Krigs-

ministeriet, hvorefter han den 3. April

overlod General Michel Krigminister-Por-

tefeuillen. Broquevilles Reformer er i og

for sig gode, men hverken han eller

noget andet klerikalt Ministerium tør

gennemføre den afgørende Reform, al-

mindelig Værnepligt, hvorved Belgien vilde

kunne faa en Felthær, der vilde betage

baade Tyskland og Frankrig Lysten til

at benytte det neutrale Belgien som Val-

plads — at Belgiens garanterede Neu-

tralitet kun er en „Papirs-Garanti",, er

sikkert nok. Hvis de Klerikale, hvad

der er ikke ringe Udsigt til, ved de nær

forestaaende Valg mister deres allerede

nu ringe Flertal i Kamret, kan det ven-

tes, at en liberal Regering vil gennemføre

Reformer, der vil tvinge baade den tyske

og den franske Generalstab til at om-

arbejde deres Felttogsplaner.

En stor Del af Europa var under

Krisen 1911 paa Krigsfod. Den tysk-

franske Overenskomst af 4. November
har ikke medført nogen Forandring i

dette uhyggelige Forhold. Rustnings-

Kappestriden fortsættes af al Kraft, og

Europa lever stadigt paa Krigsfod.

Hvor længe kan det vare? Det Spørgs-

maal er tidligere fremsat saa ofte, uden

at Begivenhederne har givet afgørende

Svar, at selv den dristigste Spaamand vel

ogsaa nu vil vogte sig for at give et

bestemt Svar — et tilstrækkeligt begrun-

det Svar kan man i ethvert Tilfælde

næppe give paa det store europæiske

Livsspørgsmaal. Man kan henvise til de

Farer, der truer Freden fra den tyrki-

ske Orient, men man kan vistnok ikke

deraf drage begrundede Slutninger. En
Krig i Orienten, hvori baade Rusland,

Østerrig-Ungarn og Italien indvikles, vil

af sig selv ophæve baade den fransk-

russiske Alliance og Centralmagternes

Alliance. En saadan Situation kunde

styrke de tyske Kredse, der vil fremkalde

en Opgørelse med Frankrig, og naar

Ruslands Stridskræfter var bundne, vilde

PYankrig vel være mindre tilbøjeligt til

at prøve Vaabenlykken ; men en Orient-

Brand kan ogsaa fremkalde andre nu

uberegnelige Forhold. Der er dog to

Hovedspørgsmaal, som man med al Mis-

tænksomhed maa fæste sin Opmærksom-
hed paa: Vil Frankrig ikke blive fristet

til at slaa løs ved de nye tyske Rust-

ningsforslag, der, som man kunde vente,

gaar ud paa for en Del at indhente, hvad

Tyskland har forsømt ved ikke at ud-

nytte sit Folketal? Hvor længe kan Eng-

land som Verdensmagt udholde en Situa-

tion, der tvinger det til at binde sine

Hovedstridskræfter til Nordsøen?

Disse Spørgsmaal viser, hvor farlig

den storpolitiske Situation er —• og Europa

er paa Krigsfod.



HVORFOR STRAFFER VI?
Foredrag, holdt i „Juridisk Forening i Aarhus" den 25. Jan. 1912.

Af Overlæge, Dr. Chr. Geill.

HØJSTÆREDE Forsamling ! Jeg kan ikke

sige andet, end at jeg studsede lidt,

da „juridisk Forenings"s ærede Formand op-

fordrede mig til at holde Foredrag over

Æmnet „Hvorfor straffer vi?" Spørgsmaalet

maa vel nærmest betragtes som rent juridisk.

Men der har ganske vist i de senere Aar

hos Juristerne af den yngre Skole vist sig

Ønsker om at se de forskellige strafferetlige

Spørgsmaal i lægevidenskabelig Belysning,

og man ser nu overalt Jurister og Læger,

der forhen levede som Hund og Kat og

uvægerlig skar sammen, naar de mødtes paa

det ene Omraade, hvor de ikke kunde und-

gaa hinanden : Tilregnelighedsspørgsmaalet,

fredelig sammen drøfte Spørgsmaal, der for-

hen betragtedes som rent strafferetlige. Det

ser man i vor hjemlige Kriminalistforening

og paa de internationale Kongresser. Det er

ikke blot om de egentlige Grænsespørgsmaal,

som Foranstaltninger overfor psykisk abnorme

Forbrydere, Alkoholister etc. Lægerne give

Bidrag til Diskussionen. I Stockholm, hvor

jeg i Sommer overværede Startningen af en

svensk Kriminalistforening, var det en Læge,

som indledede Diskussionen om „den ube-

stemte Dom".

Juristernes forandrede Mening om Lægernes

Deltagelse i Arbejdet for et rationelt Straffe-

system hidrører væsentlig fra den naturviden-

skabelige Methodes Indtrængen i Strafferetten,

samtidig med at man saavel rent praktisk

som gennem Kriminalstatistikens Resultater

blev belært om, at det gamle Straffesystem

var uholdbart. Det blev klart, at hvis man

vilde naa noget ved Straffen , maatte man

ikke som hidtil lægge Vægten paa For-

hrydelsen men regne med Forbryd«'^«.

At Forbrydelsen var en social Sygdom

havde man længe vidst, ligesom at den som

alle andre Sygdomme havde sine Aarsager.

Disse, de forskellige sociale Skadeligheder,

havde man søgt at bekæmpe, men kom der-

ved ikke kendeligt Forbrydelsen tillivs.

Nu kom Lombroso med sin Lære om de

Individet iboende, medfødte og derfor ufor-

anderlige Ejendommeligheder, der med Nød-

vendighed bevirkede, at han maatte blive

Forbryder og maatte vedblive at være det,

hvad man saa end gjorde ved ham.

Hans Lære kom vel ikke helt uforberedt,

thi længe før ham havde man fundet, at der

bestod en nær Forbindelse mellem Forbry-

delse og psykisk Abnormitet, og Morels De-

generationslære havde tilfulde godtgjort med-

fødte psykiske Abnormiteters Tilstedeværelse

i Kraft af Slægtsarv.

Det var Lombrosos Fejl, at han ikke tog

Hensyn til de alt foreliggende Erfaringer paa

dette Omraade, at hans Lære om Forbryder-

mennesket, som blev sendt fuldt færdig ud i

Verden, egentlig kun var en Theori bygget

op paa hans egen geniale Tænken [og hans

Elevers ret ov'erfladlske Arbejde. Derfor kunde

Læren ikke staa for Kritik, da mere nøgterne

Forskere tog Studiet af Forbryderne op med

Benyttelse af de alt før Lombroso foreliggende

Resultater.

Men derfor maa man ikke glemme, at det

er Lombrosos uvisnelige Fortjeneste at have

fremhævet de endogene— Individet iboende —
Ejendommeligheders store Betydning for For-

brydelsen og at have lært os at studere For-

bryderen naturvidenskabeligt.

Uden at gaa nærmere ind paa Lombrosos

Lære og de Resultater, som senere Forskere

har skaffet tilveje ved den Videnskab, Kri-

minalantropologien , som Lombroso indviede,

skal jeg fremhæve, at den nu gældende Lære

om Forbrydelsens Aarsager væsentlig hviler

paa den tredje Skoles Erfaringer om, at ikke

blot de endogene Momenter gør Individet til
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Forbryder men at hertil ogsaa fordres en Hysteri, Neurasteni. Men den degeneratives

Medvirken af exogene — udefra kommende —
Skadeligheder, af Milieuet i snævrere eller

videre Forstand. Ligesaavel som Kriminal-

aiitropologien har da Knminahociologien Be-

tydning for Studiet af Forbrydelsens Pa-

togenese.

Selvfølgelig er der ingenlunde her Enighed

mellem Kriminalisterne om de endogene eller

de exogene Momenter har størst Betydning.

Gennemgaaende holder Lægerne vel mest paa

de første, Juristerne paa det sidste. Det lig-

ger vist i, at vi Læger nu engang er mere

naturvidenskabeligt anlagte.

Læren om de endogene Momenters Betyd-

ning er jo nøje knyttet til SvgdoiiisLeren, idet

den saaledes som den efterhaanden er bleven

udformet under den tredje Skoles Arbejde

hviler paa den først af Moral opstillede De-

generationstheori.

Derefter er det af Lombroso hævdede

medfødte Anlæg ikke et specielt Forbryder-

anlæg, men et medfødt og oftest ogsaa ned-

arvet degenerativt Anheg, en Svaghed af

Centralnervesystemet, som ofte er parret med

legemlige Ufuldkommenheder (Degenerations-

tegn). Det beroer oftest paa Arv, er frem-

kaldt ved Forfædrenes, særlig Forældrenes

Hjernelidelser (Sinds- og Nervesygdomme,

Karaktersærhed), Forgiftninger (ved Alkohol,

ringe Modstandskraft ligeoverfor Milieuets

Paavirkning, ofte forenet med en ringe Intel-

ligens og en Tilbøjelighed til instinktiv Hand-

len gør ham ofte til Forbryder, langt oftere

end det normalt anlagte Menneske under

samme ydre Vilkaar.

Der er her ikke Grund til at gaa dybere

ind paa Degenerationslæren, saa meget mindre

som vi egentlig regner med Størrelser, hvis

Værdier vi ikke rigtig kender. Det vil vare

længe, inden vi kommer tilbunds i Degenera-

tionen. Jeg maa dog have Lov til at sige,

at jeg under mine Studier af Forbryderne

har faaet en fra det sædvanlige noget af-

vigende Mening om Degenerationen, idet jeg

ikke opfatter den som udelukkende nervøs,

men mere som nervøs-etisk-social. Jeg tror,

at foruden Forældrenes nervøse og konstitu-

tionelle Svagheder ogsaa deres etiske og mo-

ralske Mangler giver sig Udslag hos Af-

kommet, og navnlig tror jeg, at Alkoholisme

parret med Depravation spiller den største

Rolle for Afkommets intellektuelle og moralske

Defekter. Jeg tror ikke, der indenfor Degene-

rationen kan udsondres væsensforskellige Til-

stande; ligesom alle degenererede kan have

de samme legemlige Særmærker, er der og-

saa et fælles Tegn , det svage Ræsonnement,

der giver deres aandelige Liv sit Særpræg.

Morfin) eller Konstitutionssvaghed (stærkt Snarere drejer det sig om en Kæde, der ikke

svækkende Sygdomme, Tuberkulose, Syfilis kan løses i sine Led.

etc.)- Sjældnere er det kun medfødt og skyl-

des Skadeligheder, der har ramt Moderen

under Graviditeten.

Det degenerative Anlæg giver sig ofte Ud-

slag i en udtalt Aandssvaghed hos den paa-

gældende, men selv hvor Intelligensen ikke er

paafaldende ringe, yttrer der sig oftest en

kendelig Svaghed i Ræsonnementet og Ka-

rakterejendommeligheder, der gør det vanske-

ligt for Individet at afpasse sig efter det

lovordnede Samfunds Krav. Der opstaar paa

degenerativ Basis ikke blot ofte Sindssygdom

og alvorlige Nervelidelser, som Epilepsi,
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Ligesom den degenerativt sindssyge i det

Hele er uhelbredelig, er den degenerativt

anti-sociale i det hele upaavirkelig. Selv hvor

Intelligensen ikke er paafaldende svækket,

har han fra Barn af vanskeligt ved at til-

egne sig de moralske Forestillinger, kan i

Kraft af en Art moralsk Stumphed ikke assi-

milere dem. Vanskeligere endnu er det, naar

Intelligensen er nedsat. Han repræsenterer en

blivende Fare for det Samfund, hvori han

lever, og Faren bliver større derved, at han

i Kraft af sit degenerative Anlæg let bliver

Alkoholist.
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Det er naturligvis ofte vanskeligt, især

hvor det drejer sig om den mere socialt-

etiske Degeneration, at afgøre, hvor meget

af Individets Antisocialitet der skyldes den

medfødte Degeneration, og hvor meget der

skyldes Opdragelsen. Thi selv med en stærk

Tro paa det medfødte Anlægs Betydning maa

man fuldtud vurdere Vægten af de forskel-

lige Milieus, hvorunder Individet bliver stillet,

og af størst Betydning er her selvfølgelig

det tidligste Milieu, Hjemmets. Men netop i

disse Tilfælde, hvor Forældrenes Alkoholisme

og Depravation har virket med til at frem-

kalde det degenerative Anlæg, maa man

regne paa, at Hjemmet har været daarligt og

Opdragelsen forsømt.

Det er imidlertid givet, at de endogene

Momenter virker stærkt med til at gøre In-

dividet til Forbryder, og at disse Momenter

for en meget væsentlig Del er patologisk be-

tinget. Det er ogsaa givet, at disse endogene

Momenter ingenlunde altid virke alene i Kraft

af en ved Anlæget foraarsaget Antisocialitet,

men meget ofte efter og igennem delvis ved

Anlæget fremkaldte Sinds- og Nervelidelser.

En stor Del af de degenerative Forbrydere

er i Virkeligheden udtalt psykisk abnorme,

adskillige ogsaa sindssyge. Det synes, som

om det degenerative Anlæg meget ofte be-

virker, at den sindssyge eller psykisk ab-

norme gør sig skyldig i lovstridige Hand-

linger.

Naar det maa anses for afgjort, at Lægen

ud fra sin særlige Uddannelse i mange Til-

fælde vil kunne vejlede Dommeren ikke blot

ved Bedømmelsen af Forbryderens psykiske

Ejendommeligheder men ogsaa — ud fra sin

Erfaring om den forehggende Tilstands sand-

synlige Forløb — ved Bestemmelsen af,

hvad der skal gøres ligeoverfor Forbryderen,

synes det rimeligt, at Domsmagten i langt

videre Udstrækning end nu tager Læge-

videnskaben til Hjælp.

Vi vil faktisk derved komme bort fra al

theoretisk Drøftelse af Tilregnelighedsspørgs-

maalet, det eneste Punkt, hvor Domsmagten

hidtil har haft Brug for Lægevidenskaben.

Man forstaar godt den Splid, der her har

været Jurister og Læger imellem, thi efter de

moderne Anskuelser kan Spørgsmaalet over-

hovedet ikke løses theoretisk, ialtfald ikke

saalænge de ældre Juristers Paastand om, at

Tilregnelighed er ét. Foranstaltninger lige-

overfor Forbryderne noget Tilregneligheden

ganske uvedkommende, er bestemmende. For

Lægevidenskaben er Spørgsmaalet om Til-

regneligheden uløselig knyttet til Spørgs-

maalet: Hvad saa?

Det er slet ikke Meningen, at vi vil sætte

os selv til Doms over Forbryderen og gøre

Dommeren overtlødig. Vi siger ikke som

Peuta, en af den positive Skoles mest frem-

ragende Mænd: „I lige saa høj, ja endnu

højere Grad end Behandlingen af Sindssyg-

dom hører Behandlingen af Forbrydelsen ude-

lukkende til Lægens Omraade". Men vi

mener, at Lægen i Kraft af sine særlige Be-

tingelser for at værdsætte Forbryderens psy-

kiske Ejendommeligheder bør tages med paa

Raad ved Fastsættelsen af de Regler, hvor-

efter man vil behandle Forbryderne, og at

man i givne Tilfælde spørger ham, om der

er psykiske Abnormiteter / videste Forstaiia

tilstede, der kan betinge, at Dommeren tager

den ene eller den anden Regel i Anvendelse.

Jeg mener ikke her saaledes som den

svenske Sindssygelæge, Kinberg, nylig har

hævdet, at det maa være den psykiatrisk

uddannede Fængselslæge, som bestemmer,

hvilke Forbrydere der skal undersøges. Heller

ikke mener jeg det fyldestgørende, saaledes

som det blev foreslaaet paa det sidste danske

Kriminalistmøde, at der fastslaaes visse Kate-

gorier af Forbrydelser, ved hvilke en psyki-

atrisk Undersøgelse skulde være obligatorisk.

Jeg vilde snarere mene, at forskellige Kri-

terier, — som jeg ikke her skal angive

nærmere, som konstateres under den retslige

L'ndersøgelse, skulde være vejledende for

Dommeren og burde bevirke, at han for-
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langte en Lægeundersøgelse. Men Forlangen-

det om en saadan Undersøgelse maatte og-

saa medføre en Forpligtelse for Dommeren

til ved sine Forhør at tilvejebringe de Oplys-

lysninger, som Lægen skal bruge ved sin

Undersøgelse. Og Dommeren maa spørge

saaledes, at han ikke frister Lægen til at

gaa udenfor sit Omraade. Han maa forlange

en Undersøgelse af den paagældende psykiske

Tilstand, men maa navnlig ikke spørge om

hans „strafferetlige Tilregnelighed" o. 1. Jeg

kunde her tænke mig som ideelt Maal, at

der for ethvert abnormt og forbryderisk In-

divid efterhaanden blev tilvejebragt et Cahier

med alle Oplysninger om Afstamning, tid-

ligere Sygdomme, Karakter, Livsførelse, som

i hvert enkelt Tilfælde kunde være vej-

ledende ved Bestemmelser, der blev truffet

for Individet. Saaledes er det foreslaaet af

den belgiske Fængselslæge Vervaeck, som har

faaet Regeringen til at indrette et antropo-

logisk Laboratorium ved Fængslet i Forest,

og som har konstrueret et Cahier som oven-

nævnte.

Hvorledes Dommeren vil vurdere de af

Lægen ved hans Undersøgelse fundne Abnor-

miteter maa i og for sig være Lægen uved-

kommende, men saa vist som Lægen i Følge

sit Kald maa værge de syge og svage, og

saavist som han som Statsborger ikke kan

være uden Interesse for Foranstaltninger, der

har den største Betydning for Samfundet, er

det naturligt, at han ikke kan være ligegyl-

dig overfor de Bestemmelser, hvorefter For-

bryderen behandles.

Selvfølgelig er der ogsaa forskellige Stand-

punkter overfor dette Spørgsmaal indenfor

Lægernes Kreds. Det mest yderliggaaende er

det, der hævder, at alk Forbrydere er mere

eller mindre abnorme, og at det derfor er

inhumant at straffe dem. Lægerne har jo

Ord for at være forbrydervenlige, og det er

populær Antagelse, at Lægerne „gør alle For-

brydere sindssyge".

Hertil er naturligvis at sige, at selv om

man giver psykisk Abnormitet en meget vid

Fortolkning, selv om man her ind under vil

drage ikke blot de medfødt degenererede,

men ogsaa de, der lider af en — oftest ved

Forgiftning (Alkohol etc.) tilvejebragt —
erhvervet Degeneration, saa er ingenlunde alle

Forbrydere psykisk abnorme.

Paa den anden Side er der sikkert ingen

Læge, der vil gaa med til at indrømme Be-

rettigelsen af det mere yderliggaaende juri-

diske Standpunkt: Gengældcheslæren. Jeg

skal ikke her indlade mig paa Drøftelsen af

de forskellige juridiske Theorier, der ligger

til Grund for Straffen; dertil er jeg altfor

juridisk ukyndig. Men det forekommer mig,

at Gengældelsestheorien gaar som en rød

Traad gennem hele vor nugældende Straffe-

lov. Og hos Lægfolk er den meget populær

;

i alt Fald har jeg hørt en frisindet Rigsdags-

mand docere den under Kriminalistforeningens

Diskussion om den ubestemte Dom. Den

laa da ogsaa til Grund for Pryglestraffen.

Der er jo ingen Grund til at luevne sig

paa Forbryderne. Det er jo ikke onde Menne-

sker, som handle, fordi de vil ondt. Læren

om den ahsoliit frie Vilje kan vel betragtes

som torladt. Naar vi taler om en Valgfrihed,

maa vi gøre det ud fra et deterministisk

Standpunkt. Læren om Aarsag og Virkning

gælder ikke blot paa det materielle, men og-

saa paa det psykiske Omraade. Menneskets

Handlinger er da bestemte af hans psykiske

Personlighed, saaledes som den har udviklet

sig, dels i Kraft af det medfødte Anlæg,

dels efter de forskellige Momenter, der under

Livsførelsen har haft Lejlighed til at virke

ind paa ham i Form af Opdragelse, Om-
gang etc. Momenter, som han ikke selv har

været Herre over.

Men Determinismen i sig udelukker ikke

Muligheden for Skabelsen af uve Handlings-

inotivcr — ellers var den Fatalisme. Hos

nogle er den forbryderske Tilbøjelighed saa

løst knyttet til Individets hele Tankesæt, at

en selv kortvarig Behandling er tilstrækkelig
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til at skabe nye Handlingsmotiver. Hos andre noget, der hedder Generalprævention, og det

er den forbryderske Trang saa indgroet, saa synes mig, at de moderne kriminalistiske

nøje sammenknyttet med Individets Karakter, Krav her har et svagt Punkt. Det Krav, at

eller saa afgjort betinget af tilstedeværende man skal undlade at straffe, hvis man paa

psykisk Abnormitet, at selv en langvarig Be- anden Maade kan forhindre Gentagelse lyder

handling bliver frugtesløs. godt og har ogsaa Gyldighed overfor den

Al Behandling af Forbrydere bor have en Hel- enkelte, som har forbrudt sig. Det er utvivl-

bredelse for den forbryderske Tilbøjelighed til somt, at man nu ikke sjældent ved Straffen

Formaal, og da det er forskelligartede Aar- med dens uundgaaelige Deklassering af en

sager, der har præget de enkelte Individers tilfældig Lovbryder skaber en Vaneforbryder.

Karakter og fremkaldt den forbryderske Trang, Men gør man Straffen altfor „human" —
bør Behandlingen i videste Udstrækning være jeg regner her med den falske Humanitets-

individualiserende. følelse, som i alt Fald i enkelte Lande giver

Det er naturligt, at de Individer, hos hvilke sig praktiske Udslag — . tager man alt det

den forbryderske Trang er knyttet til psy-

kiske Abnormiteter, behandles af Lægen, der

her bedst ved, hvordan man skal helbrede.

Er en Helbredelse definitivt udelukket, er

Individets kroniske Antisocialitet godtgjort,

maa han, hvad enten Antisocialiteten er be-

skræmmende bort fra Straffen, slaar man

Generalpræventionens kraftige Vaaben ud af

Haanden paa Samfundet.

Det gør altid et pinligt Indtryk paa mig,

naar jeg læser, at en eller anden har begaaet

Brandstiftelse eller en anden alvorlig Forbry-

tinget ved et medfødt degenerativt Anlæg delse for at komme i Tugthuset og undgaa

med mere eller mindre udtalte psykiske Ab- Fattiggaarden.

normiteter eller hidført ved sociale Skadelig-

heder, isoleres fra det Samfund, han vil skade.

Han maa interneres for Samfundets Sikker-

heds Skyld.

Naar man beholder Generalpræventionen i

Erindring, mener jeg iøvrigt, at man kan

sammenfatte Straffeprincipet saaledes: Man

behandler Lovbryderen med Samfundets

Det er naturligt, at den psykisk abnorme Sikkerhed for Øje. Man søger at helbrede

interneres under andre Former end den ikke (forbedre) den ikke psykisk abnorme uden eller

psykisk abnorme, at der ydes den første al ved Straf, den psykisk abnorme ved under

den Behandling og Pleje, som hans Tilstand visse Kauteler at undergive ham Lægebehand-

kræver. Men iøvrigt maa Sikkerhedshensynet Ung. Er Mulighed for Helbredelse udelukket,

ligesaavel ved den uhelbredelig psykisk ab- internerer man den kronisk antisociale under

norme antisociale som ved den ikke syge sarlig Hensyntagen til hans psykiske Tilstand.

antisociale komme i første Række. Lægen Saa vist som det er Forbryderen og ikke

Forbrydelsen, som er Hovedsagen, lægger man

da Forbedringsprincipei til Grund for Straffen,

saa længe der er Mulighed for Forbedring.

Derfor søger man at bibringe de helt unge

overfor Forbrydere sker for Samfundets Sikker- Lovbrydere nye Handlingsmotiver gennem

heds Skyld. Vi hævner os ikke paa Forbry- Tvangsopdragelse. Man søger at rette de

deren for det, han har gjort; vi søge at Mangler, der har været ved Opdragelsen,

forhindre Gentagelse af Forbrydelsen. Jeg medens det endnu er Tid. Dette strander

siger her med Forsæt „Gentagelse af For- imidlertid ofte paa, at Børnenes Evne til at

brydelsen" og ikke „Recidiv". Thi Straffen optage og assimilere de moralske Forestillin-

tager Sigte ud over den enkelte. Der er ger er meget ringe. Det tidligste Milieu, der

maa her afpasse sine humane Krav efter

Samfundets Krav — han er jo ogsaa Stats-

borger.

Al Straf og alle andre Foranstaltninger lige-
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absolut er det vigtigste, har været saa uhel-

digt, at der nu faktisk intet mere er at

stille op. Eller Evnen til at optage de mo-

ralske Forestillinger har fra Fødslen af —
fordi det drejer sig om den nævnte social-

etiske Degeneration — været saa ringe, at

selv en taalelig Opdragelse i de tidligere Aar

ikke har været tilstrækkelig.

Men Resultaterne af Tvangsopdragelsen er

sikkert meget ofte utilfredsstillende, fordi det

drejer sig om psykisk ikke fuldt normale

Børn, fordi der mellem de tvangsopdragne

findes relativt mange nervøst degenererede og

navnlig aandssvage, maaske kun i lettere Grad.

Jeg ved ikke, om vi har en Statistik fra vore

Opdragelsesanstalter, der kan vise Tvangs-

opdragelsens Resultater. Der skal jo i alt Fald

hengaa en vis Tid efter Udskrivningen, inden

man kan drage Slutninger, skønt Recidivet

vel i Reglen indtræder hurtigt. Stg kunde

dog tænke mig, at en saadan Statistik vilde

vise mindre gunstige Resultater. I alt Fald

har det været mig paafaldende, at en meget

stor Del af de unge Forbrydere, jeg i Em-

beds Medfør har haft med at gøre, tidligere

har været undergivet Tvangsopdragelse. Det

er i og for sig rimeligt, thi de fleste kronisk

kriminelle har allerede som Børn begaaet

Lovbrud.

Jeg skal dog tilføje, at det væsentlig er

mellem de ikke fuldt psykisk normale For-

brydere, at jeg har fundet tidligere tvangs-

opdragne. Her foreligger Statistiker. Her-

hjemme fandt Friis og Wimmcr c. 40 ^/^ psykisk

ikke normale Børn i Opdragelsesanstalterne.

Den nyeste Statistik blev forelagt paa den

kriminal-antropologiske Kongres i Koln 1911,

hvor den bekendte Cramer fra Gottingen

meddelte, at en systematisk Undersøgelse

havde godtgjort, at 50 ^/q af de tvangs-

opdragne var psykopathiske; den største Del

af disse psykopathiske var imbecile.

Der er ingen Tvivl om, at den sædvan-

lige Anstaltsopdragelse, der kun i ringe Grad

kan være individualiserende, særlig viser sig

uvirksom ved de psykopatiske, navnlig naar

de er kendelig moralsk inficerede, og at det

ogsaa fortrinsvis er fra dem, at den psykiske

Smitte udgaar, som ikke vil kunne undgaaes

i Opdragelsesanstalter.

Det er derfor nødvendigt, at der foretages

en omhyggelig psykiatrisk Undersøgelse af

alle Børn, der undergives Tvangsopdragelse,

saavel ved Begyndelsen som jævnhg senere

hen, og at man fra den sædvanlige Tvangs-

opdragelse udskiller: dels de virkeHg sinds-

syge og udtalt aandssvage, dels dem, hos

hvem der til Psykopatien er knyttet særlig

ubehagehge Karakteregenskaber , og henvise

dem til Abnormanstaher eller særlige Hel-

bredelses- og Opdragelsesanstalter. De let

imbecile og degenererede uden ubehagelige

Karakteregenskaber kan vistnok uden særlig

Hensyntagen forbhve i de almindelige Op-

dragelsesanstalter.

Forbedring uden Straf søges jo navnlig

opnaaet ved den betingede Dom. Man an-

tager, at det drejer sig om Individer, der

handler efter en tilfældig forbrydersk Impuls,

om Lejlighedsforbrydere, og at en Advarsel vil

være tilstrækkelig til at forhindre Gentagelse.

Man anvender jo kun den betingede Dom
ved mindre Lovbrud. Men eftersom Forbry-

delsens Størrelse ikke bør være det bestem-

mende for Strafbehandlingen, men derimod

Forbryderens Karakter, kunde der blive

Spørgsmaal, om man ikke i visse Tilfælde

kunde anvende betinget Dom ved alvorligere

Forbrydelser. Jeg tænker her navnlig paa de

lovstridige Handlinger, der begaaes af de

saakaldte Lidenskabsforbrydere og af berusede.

Det maa da være de virkelige Affekt-

forbrydere, der uden at være egentlig psykisk

abnorme handler uden Refleksion (i Vrede,

Jalousi, Fortvivlelse), ikke saa meget de —
som man ogsaa regner til Lidenskabsforbry-

dernes Klasse — , der vel handler efter Re-

fleksion, men hvor Refleksionen i Virkelig-

heden er bleven ganske ensidig, idet Ulysten

til Forbrydelsen er bleven overvunden ved
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Forestillingen om, at de befinder sig i en

Nødstilstand, som truer dem med Tilintet-

gørelsen af deres Eksistens , saa at de intet

Valg har (Vekselfalsknere, kassebedrøvende

Embedsmænd, Brandstiftere af Hensyn til

Eksistensen). Selv om Refleksionen paa en

Maade er bunden, saa synes Dannelsen af

nye Handlingsmotiver her nødvendig. Men

hos de første, de rene Affektforbrydere, vil

selve Forbrydelsen og den dermed følgende

Anger og Skam ofte være tilstrækkelig til

at forhindre Gentagelse.

En betinget Domfældelse vil her maaske

ikke kunne indrømmes af Hensyn til General-

præventionen. Maaske kunde der hos Indi-

vider under 18 Aar gøres en Undtagelse.

Jeg tænker her navnlig paa de saakaldte

Pubertetsforhryden. I Pubertetsalderen er Brand-

stiftelse af Hjemlængsel eller andre ringe Mo-

tiver jo ikke helt sjældne, og det er langtfra

altid, der ligger Aandssvaghed, selv i lettere

Grad, til Grund.

Jeg har i Aarenes Løb haft at gøre med

en Del af den Slags Pubertetsforbrydere,

men jeg skal kun nævne et enkelt Tilfælde,

fordi jeg her fandt Straffen helt urimelig,

ikke i Forhold til den begaaede Forbrydelse

og den gældende Straffelov men med Hen-

blik paa Gerningsmandens Naturel. Det var

en 1 6aarig, veludviklet og i enhver Henseende

god og brav, men lidt tung. Bondeknøs,

som havde fattet Kærlighed til sin Husbonds

jævnaldrende Datter. Han mente ikke, hun

brød sig om ham, og vilde derfor forlade sin

Tjeneste, men Husbonden, der intet vidste om

Sværmeriet, overtalte ham til at blive. Efter

at denne Bestemmelse var taget, tilbragte han

en søvnløs Nat, og næste Morgen tændte han

i et Øjebliks Fortvivlelse for at „komme væk

fra det Hele" Ild paa Gaarden. Et Par Piger,

der malkede, var nær brændte inde. Han

løb efter Gerningen lige ind til Byen og meldte

sig paa Herredskontoret. Under- og Overretten

dømte ham til 4 Aars Forbedringshusarbejde.

Højesteret nedsatte Straffen til 2 Aar.

Selv hvor en meget ringe eller slet ingen

Straf vilde forslaa til at hindre den paagæl-

dende Lidenskabsforbryder i Recidiv, er det

maaske tvivlsomt,' om Generalpræventionen

tillader en saadan Mildhed.

Snarere kunde der være Tale om betinget

Dom ved alvorligere Forbrydelser begaaede

af I. Gang berusede, hvor iøvrigt Betingel-

serne for en betinget Dom er tilstede.

Hvor Gerningsmanden er sindssyg, søger

vi ligeledes at tilvejebringe en Helbredelse

for den forbryderske Trang uden Straf.

Humane Hensyn fordrer, at den syge under-

gives Behandling, for at der muligt kan op-

naaes Helbredelse, eller at han dog, hvis

Helbredelse er umulig, faar den fornødne

Pleje. Mod dette Krav fra Lægernes Side

gøres der vel egentlig ikke Indsigelse. At

den sindssyge er utilregnelig anerkendes vel

almindeligt, selv om det af enkelte hævdes,

at Lægerne gør Sindssygdommenes Grænser

for vide. Saalænge der er Mulighed for Hel-

bredelse bør dette Hensyn staa i første Række.

Og man bør derfor behandle de sindssyge

Lovbrydere under de bedst mulige Vilkaar

i et Sindssygehospital. Dér er der paa Grund

afSindssygdommens hele Natur ogsaa visse Sik-

kerhedsforanstaltninger, som giver Betryggelse.

Er Sindssygdommen uhelbredelig, maa SikJcer-

hedshensynei træde i Forgrunden. Selv om en

Forbedring gennem Helbredelse her er ude-

lukket, er en Forbedring gennem Afsvækkelse

af den kriminelle Energi under Sygdommens

videre Forløb mulig. I nogle faa Tilfælde vil

under den uhelbredelige Sindssygdoms For-

løb, navnlig da i de Tilfælde, hvor forbry-

derske Tilbøjeligheder først har vist sig efter

Sindssygdommens Opstaaen, Sikkerhedshen-

synet kunne træde i Baggrunden for Plejehen-

synet, Interneringen maaske endog helt hæves.

Rent samfundsmæssigt set kunde det vel

nok siges, at Helbredelse af Sindssygdommen

ikke kan være Formaalet , uden forsaavidt

den forbryderske Trang derved svinder. Hvor

det paa Forhaand er udelukket, at en saa-

488



Hvorfor straffer vi?

dan Helbredelse af den forbryderske Trang

kunde naaes, altsaa ved Sindssygdom hos

Individer, som før Sygdommen havde vist

forbryderske Tilbøjeligheder, maatte Sikker-

hedshensynet (Interneringen) da være det

væsentligste.

Dette kan naturligvis have Betydning for

Valget af det Sted, hvor man vil internere

den Sindssyge, der har vist forbryderske Til-

bøjehgheder, noget, hvorom man jo er ret

uenig. Men som Regel vil en Internering

være absolut nødvendig. Den Sindssyge, som

er farlig for Samfundets Sikkerhed, maa lige-

saavel som andre Syge, som rummer Fare,

f. Eks. epidemisk Syge, finde sig i at ud-

sondres fra Samfundet forbigaaende eller for

stedse. Det humane Hensyn til den enkelte

maa vige for det humane Hensyn til de mange.

Ved iidfalf aandssvagc er en Forbedring

gennem Helbredelse udelukket, en Forbedring

uden Helbredelse ligesaa; det er umuligt her

at skabe nye Handlingsmotiver. Internering

maa da være indiceret, saa snart de forbry-

derske Tilbøjeligheder er blevne uomtviste-

lige. Interneringen maa, da det drejer sig

om syge Mennesker, være ledsaget af Pleje.

Kun sjældent og da ved lettere forbryderske

Tilbøjeligheder vil der her kunne være Tale

om Opnaaelse af Sikkerhed ved andre Foran-

staltninger end Internering, og da navnhg i

Form af betryggende Tilsyn. Reglen bør ab-

solut være Internering.

Vi har jo ved Aandssvaghed ikke saa-

danne Grænser som ved Sindssygdom at gaa

ud fra ved Tilregnelighedsbestemmelsen. Der

er jævne Overgange i Intelligensens Grad,

lige fra ringe Begavelse til de højeste Grader

af Aandssvaghed.

Vi plejer at regne med udlalt Aandssvag-

hed som Utilregnelighedskriterium; men Mulig-

heden for en Helbredelse af den forbryderske

Tilbøjelighed ved Straf eller lignende Foran-

staltninger er sikkert ringe ogsaa i de mindre

udtalte Grader af Aandssvaghed.

En særlig intens individualiserende Behand-
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ling er utvivlsomt nødvendig, hvis der skal

naaes en Forbedring, her hvor Individet paa

Grund af sin ringe intellektuelle Udvikling

har haft særlig vanskeligt ved at tilegne sig

de moralske Forestillinger. Den nu anvendte

forkortede men iøvrigt lidet individualiserede

Straf er derfor meningsløs ved aandssvage.

Særlig, hvis der ved Strafafsoningen kan

tages Hensyn til den foreliggende Tilstand,

kan det ved de lavere Grader af Aandssvag-

hed være hensigtsmæssigt 1. Gang eller —
ved mindre samfundstruende Forbrydelser —
maaske endog 2. Gang at anvende en For-

søgsstraf. Hvis den viser sig unyttig, saa

hellere straks Internering. Vejledende er for

Bestemmelsen af en aandssvags Farlighed

ofte Forbrydelsens Art. I Modsætning til hos

sindssyge ser man hos aandssvage ofte den

samme Forbrydelse gentage sig.

Der er i alt Fald mange aandssvage, hvis

Intelligens ingenlunde er saa ringe, at de paa

nogen Maade kan kaldes udtalt aandssvage

og derfor være egnede til at tages i For-

varing, som man ved Recidiv burde internere

for stedse.

Jeg skal nævne et Par saadanne Tilfælde,

hvor jeg maatte lade min Samfundsfølelse

overdøve min psykiatriske Samvittighed og

erklære den paagældende for udtalt aandssvag,

skønt Intelligensdefekten ikke var saa særlig

stærk, i alt Fald ikke i det ene af Tilfældene.

Den ene af disse aandssvage var en 53aarig

Mand, som siden sit 19. Aar var straffet

14 Gange, deraf de 10 Gange for Uterlighed

mod Smaapiger, som han behandlede ganske

paa samme Maade. Han havde herfor 2 Gange

faaetVand og Brød, 4 Gange Forbedringshus-

og 4 Gange Tugthusstraf i 2, resp. 3 Aar.

Man havde nu fra Tugthuset henledet Justits-

ministeriets Opmærksomhed paa ham, og han

indlagdes efter dettes Ordre her til Observa-

tion. Han var de første 3 Gange bleven dømt

under Hensyntagen til § 39, men da Sagen

efter 3. Forbrydelse kom til Højesteret, dømte

man ham her som fuldt tilregnelig, idet man
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aabenbart gik ud fra, at der ikke var Grund

til, at en saa hurtigt recidiverende Forbryder

skulde have en kortere Straf, end der paa

nogen Maade kunde tilkomme ham. Ved de

senere Domme betragtedes han saa selvfølge-

lig som fuldt tilregnelig. — Rent psykiatrisk

set var han maaske ikke udtalt aandssvag,

og af Forhørene fremgik det egentlig heller

ikke, at han var det. Men jeg tror, at hvis

Højesteret havde set ham — og det er mu-

ligt, at de højere Instanser jævnlig vilde faa

en nogen anden Opfattelse af Forbryderne,

hvis de saa dem — vilde den sikkert efter

hele hans Habitus have fundet ham aands-

svag. Han erklæredes for udtaU aandssvag

og er nu interneret i en Aandssvageanstalt.

Den anden var en 21aarig Mand, Søn af

en ugift Kvinde, som i Forvejen havde 4

Børn. Som Fader udlagdes en SOaarig Mand.

Begge Forældrene var i høj Grad drikfældige

og havde vistnok begge været straffede. Han

var opdraget paa en stor Fattiggaard, hvor

Forholdene efter Forhørene at dømme havde

været meget slemme. Efter Konfirmationen

kom han ud at tjene, og her satte han, 14 Aar

gi.. Ild paa Gaarden for at hævne sig paa en

medtjenende; 24 Kreaturer indebrændte. Han

blev ved Justitsministeriets Resolution fritaget

for Straf mod at han anbragtes paa en Op-

dragelsesanstalt. Han kom saa til Flakke-

bjærg, hvor han inden et Aars Forløb stak

Ild paa ; Heste- og Kostalde nedbrændte.

Motivet var Krænkelse over et Par Lussinger,

en Lærer havde givet ham. Efter et Aars

Forbedringshusstraf blev han anbragt hos en

Smed i Jjiland, men da han var ked af at

være her, tændte han efter godt en Maaneds

Ophold paa Stedet Ild paa en Xabogaard,

der helt nedbrændte; en stor Del Kreaturer

indebrændte og flere Personers Liv var i Fare.

Han blev dømt til 6 A^rs Tugthussfraf ; men

den omsattes ved kongeligt Reskript til 6 Aars

Forbedringshusarbejde. Man tog sig af ham

ved hans Løsladelse og fik ham anbragt i en

Plads paa Landet, men allerede efter en

Maaneds Forløb gik han sin Vej, vagabon-

derede et Par Dage og stak uden tydeligt

Motiv Ild paa en Lade, hvor han havde til-

bragt Natten. Hans intellektuelle Defekt var

egentlig ikke paafaldende stor, og der var

heller ikke ved nogen af de tidligere Domme
taget Hensyn til den; men der var Defekt.

Jeg erklærede ham da for „lidende af Aands-

svaghed med impulsive Tilbøjeligheder, der

bevirker, at han som en stadig Fare for

Samfundets Sikkerhed er egnet til at tages i

Forvaring". Han blev taget i Forvaring.

Det er Tilfældene af Aandssvaghed, hvor

der paa Basis af medfødte Ejendommelig-

heder eller i Kraft af tidhgere slette Milieu

er et Misforhold mellem den intellektuelle og

moralske Defekts Størrelse, som her bereder

Vanskelighed. Det er her, vi har Stoffet til

de uforbederlige Vaneforbrydere; det er her,

at en Isolation fra Samfundet er paatrængende

nødvendig.

Om de psykisk- ahiorme men iøvrigt ikke

sindssyge Forbrydere gælder det samme som for

de aandssvage : Den sædvanlig anvendte,

lidet individualiserede Straf-Behandling for-

maar ikke at fjerne den forbryderske Til-

bøjelighed, men vil ofte skade den nervøse

Anomali, der hgger til Grund for Tilbøjehg-

heden. Mest irrationel er her forkortet Straf.

Saa længe der er Mulighed for, at den

nervøse Anomali kan hæves, og den for-

bryderske Tilbøjelighed derved svinde, maa

der Lægebehandling til, og der kan da være

Tale om at henvise disse Xeurastenikere,

Epileptikere, Hysterikere etc. til en Special-

anstalt eller at undergive dem Lægebehand-

ling i en særlig Anstalt eller Anstaltsafdeling

for abnorme Forbrydere.

Den nervøse Lidelse, der ligger til Grund for

den forbryderske Tilbøjelighed, hviler ofte paa

endogen Basis, og en Helbredelse er ofte ude-

lukket. Sjældnere sker der en Bedring af den

nervøse Lidelse, saa at den forbryderske Til-

bøjelighed svinder. Maa Udsigten til Hel-

bredelse eller virkelig Bedring udelukkes, og
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har den forbryderske Tilbøjelighed gennem

gentagne Recidiver vist sig uomtvistelig, bør

Iiitcnieriug under Lægetilsyn institueres. Ved

alvorlige Forbrydelser kan der blive Tale om

Internering straks. Forbrydelsen gentager sig

her ofte under samme Form. Og Hensynet

til Samfundet kan ofte fordre, at Behandlings-

hensynet (Helbredelseshensynet) kommer i

anden Række mod Sikkerhedshensynet. En

formindsket Tilregnelighed betyder som Regel

en forøget Fare for Samfundet.

Ogsaa ved Alhoholistcr vil det være ønske-

ligt, at Helbredelseshensynet kom i første

Række. Dette er ogsaa foreslaaet i det af

Ædruelighedskommissionen udarbejdede Lov-

forslag, efter hvilket der skulde bygges en

Helbredelsesanstalt for Alkoholister, til hvilken

ogsaa Alkoholister med forbryderske Tilbøje-

heder kunde henvises. Den forbryderske Til-

bøjelighed er jo her som Regel knyttet til

Alkoholismen og helbredes sammen med denne.

Dog er der Tilfælde, hvor begge Dele hvile

paa det samme endogene Grundlag. Ved

Alkoholismens Uhelbredelighed eller Tilbage-

fald til denne maa Sikkerhedshensynet træde

i Forgrunden, og der maa blive Internering

under Lægetilsyn.

Saavel ved psykisk abnorme som ved

Alkoholister bør Interneringen ske paa ubestemt

Tid, men med Adgang til Prøveudskrivning.

Og Løsladelsen bør saavel som Indsættelsen

ske ved Dom og ikke ad administrativ Vej.

Behandlingen saavel af de helbredelige som

af de uhelbredelige bør være baseret paa Ar-

bejde, helst i fri Luft.

Naar man udskiller de ovenfor nævnte

Kategorier af Forbrydere, hvor man uden

Straf eller gennem Lægebehandling søger at

fjerne den forbryderske Tilbøjelighed, faar

man de mange tilbage, hvor man gennem

Strafbehandling maa søge at opnaa en Hel-

bredelse (Forbedring). Selv om man saa om-

hyggeligt som muligt individualiserer ved

Strafbestemmelsen, vil man utvivlsomt til Straf

henvise adskillige af dem, som. maaske kunde

være helbredede uden Straf. Der er jo ogsaa

Lejlighedsforbrydere og Lidenskabsforbrydere,

som man maa straffe af Hensyn til General-

præventionen, og der er endelig de mange,

hos hvem Uhelbredeligheden (Uforbederlig-

heden) vel paa Forhaand synes givet, men

dog først praktisk maa bevises.

Disse uforbederlige Forbrydere lider ikke af

kendelige psykiske Abnormiteter og deres Intelli-

gensdefekt er i alt Fald ikke større, end at den

træder helt i Baggrunden i Forhold til de

moralske Mangler. Det er her ofte vanske-

ligt at sige, hvilken Rolle det medfødte An-

læg og hvilken de tidlige Milieu har spillet

for de kriminelle Tilbøjeligheder, særlig fordi

det medfødte Anlæg ofte er fremskaffet gennem

social-etisk Degeneration, og det tidligste Mi-

lieus Uhensigtsmæssighed derved givet. In-

telligensen er ofte ringe, ja, saa ringe, at

man maaske kan tale om en lettere Aands-

svaghed, og netop i Kraft af den ringe In-

telligens er de moralske Mangler saa store.

Intelligensdefekten er dog ikke saa stor, at

den kan indicere Ophold i en Aandssvage-

anstalt, hvis Virksomhed éns eller dog tos

Tilstedeværelse helt vilde ødelægge. Der kan

imellem disse Vaneforbrydere, de egentlige

antisociale Forbrydere, Bandeforbrydere, Ind-

brudstyve, Voldsmænd, der ikke viger tilbage

for ondskabsfuldt Hærværk, Brandstiftelse,

Drab eller endog Mord, Alfonser og Bonde-

fangere findes nogle, som de sociale Skadelig-

heder, uheldig Opdragelse, Forførelse, maa-

ske ogsaa uhensigtsmæssige Straffe overvejende

eller næsten udelukkende har gjort til Vane-

forbrydere, men for de allerfleste har det

medfødte Anlæg øvet sin Infiydelse. Man kan

anvende hvilke Straffe man vil, man kan

hjælpe dem tilrette efter endt Straf paa bedste

Maade ved gennem P'ængselsselskaberne at

skaffe dem Beskæftigelse og sætte dem i Vej,

de recidiverer dog. Man kan naturligvis

eksportere dem — et iøvrigt noget tvivisomt

Middel — , men de vender i Reglen tilbage.

Vil man sikre Samfundet imod dem, har
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man som Regel ingen anden Udvej end at

internere dem. Her har i Virkeligheden sik-

kert Spørgsmaalet: „Hvorfor straffer vi?"

den allerstørste Interesse. Thi Uforbederlig-

heden er paa Forhaand givet.

Et af de vigtigste Hensyn ved Straffen er

i Virkeligheden ikke at skabe sig Vane-

forbrydere. Man skal straffe for at helbrede

den forbryderske Tilbøjelighed, men maa vogte

sig pr at tilvejebringe Uhelbredelighed (Ufor-

bederlighedj.

Uden at komme nærmere ind paa de

enkelte Straffe, et Spørgsmaal, hvor jeg ikke

er sagkyndig nok, skal jeg blot fremhæve,

at de to Hoved farer, der efter min Mening

følger med Straffene, er Faren for psykisk

Smitte og den Fare for at sløve, som Straffen

kan medføre. Særlig det første Hensyn spil-

ler en stor Rolle ved de unge Forbrydere.

Jeg er derfor en Tilhænger af Cellestraffen,

naar Straffen opfylder de andre Betingelser,

jeg mener, bør fordres : at den baseres paa

intensivt Arbejde i Forening med Belæring og

Vejledning, og at den saa vidt muligt bør

være individualiserende.

For de ældre Forbrydere spiller Hensynet

til mulig psykisk Smitte jo ikke nær den

samme Rolle som for de unge kun lidet

eller ej forhen straffede, og Dag-Isolation er

vel ikke nødvendig. At Celleopholdet føles

som et Gode af mange ældre forhen ej straf-

fede, som tilhører de lidt mere velstillede

Klasser, er vistnok utvivlsomt, men da disse

paa andre Maader rammes haardere af vStraf-

fen end de Fanger, der er i absolut Majori-

tet i vore Straffeanstalter, kompenseres Straf-

fen noget derved, at de behandles i Celle.

løvrigt er det jo ikke Meningen, at Straffen

skal føles som et Gode ; vil man opnaa noget

ved Straf, maa man ikke gøre den attraa-

værdig. Man skal saa vidt muligt undgaa,

at Fangerne sløves, og derfor er lejlighedsvis

Friluftsarbejde (Hededyrkning etc), ja endog

Gymnastik og lidt Adspredelser i Form af

Musik o. 1. hensigtsmæssig.

Men det bedste Middel til at straffe de

egentlige Forbrydere er Arbejdstvangen, en

stræng, ubøjelig Arbejdstvang, der kun kan

lempes paa Grund af den paagældendes

legemlige Svaghed. De egentlige Forbryder-

naturer er arbejdssky og føler Arbejdet som
et Onde. De vænnes ved Arbejdet til at be-

skæftige Tankerne med noget nyttigt; de

lærer et Haandværk, hvormed de, som intet

ordentligt har lært før, senere kan ernære

sig. Derfor er Arbejdet et Gode, selv om det

kun føles som saadan af de ovenfor nævnte,

der ogsaa sætter Pris paa Celle-Isolation. Det

systematiske Arbejde — der ogsaa saa vidt

muligt maa individualiseres — bliver det

Middel, som kan forhindre tilfældige Forbry-

dere i at blive Vaneforbrydere og maaske

kan helbrede nogle af de egentlige Vane-

forbrydere for deres forbryderske Trang. Jeg

maa indrømme, at jeg her finder den centrale

Tvangsarbejdsanstalt, saaledes som jeg kender

den fra Udlandet, særlig heldig, og jeg tror,

at den i mange Tilfælde vilde være et hel-

digere Straffested end Tugthuset.

Der vil imidlertid blive mange Vaneforbry-

dere tilbage, som praktisk talt er uhelbrede-

lige (uforbederlige), og som Samfundet maa
sikre sig imod , da de er en stadig og al-

vorlig Fare for det. Man har foreslaaet den

ubestemte Dom; jeg vilde foretrække Inter-

nering paa nbestemt Tid med Prøveløsladelse.

Man skal gøre Opholdet for dem saa humant

som muligt, men selvfølgelig maa der være

Arbejdstvang. Den og saa Frihedsberøvelsen

vil ramme dem haardt nok. Der vil ikke

være nogen Væsensforskel mellem Internerings-

vilkaarene for de uforbederlige med psykiske

Abnormiteter (sindssyge undtagne) og de

uforbederlige uden saadanne. Men desværre

vil Resultatet ogsaa blive ens. Der er her

et svagt Punkt, som jeg ikke tror man kom-

mer ud over ved enhver Internering paa

ubestemt Tid. Man vil faa at gøre med en

Mængde utilfredse, kv'ærulerende og konspi-

rerende Individer, som vil berede de største

Vanskeligheder.

Men en Isolering fra Samfundet er her

nødvendig, hvis vi skal naa det Maal, vi

alle stræber efter : Samfundets Sikkerhed. Al

Straf maa have dette Formaal for Øje, maa
søge at helbrede Individernes forbryderske

Tilbøjeligheder, og maa, hvis en Helbredelse

er umulig, isolere de paagældende. I disse

Bestræbelser kan Dommeren hente megen Bi-

stand fra Lægevidenskaben, alt efter dennes

naturvidenskabelige Kendskab til Forbryderen.

Thi det er ikke Forbrydelsens Størrelse men
Forbryderens Konstitution og deraf følgende

Tankesæt, der bør danne Grundlaget for Straffen.
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KUNDSKAB ER MAGT
Af Knud Hjort©.

GÅRDEJER Peter Jensen havde en vel-

dreven gård og tre sonner og to

dotre. Af dem gik de fire til landvæs-

net, mens en af sonnerne blev sat til at

studere. Peter Jensen var selv en oplyst

mand og fandt det både passende og

anseeligt, at hans born gik den lærde

vej. Unge Jensen blev altså sendt til

et artiumskursus i Kobenhavn. Han var

den gang femten år. Længe efter at

han havde gået omkring og sagt farvel,

kunde folk blive ved at snakke med
hverandre om det humør, der var i den

unge mand. Der blev spået om ham
både til den ene og den anden side.

Da han kom hjem næste sommerferie^

kunde folk allerede se på ham, at han

var kommet på sin rette hylde. Han

så allerede anderledes ud end sine sø-

skende, lysere og smallere i ansigtet,

ihvorvel han jo ellers trivedes godt nok.

Peter Jensens var velnærede folk, men

unge Jensens ansigt og hele person lyste

af en finere kost end den der hjemme.

Lærdommen faldt også til på ham, det

var ikke til at tage fejl af; ham vilde

der nok blive noget af.

Han blev student på fire år og var da

allerede en pryd for sin egn. Han var

blevet en rigtig københavner, som folk

sae, dog ikke sådan at forstå, at han

var blevet en hel anden end den, han

altid havde været, tvært imod, han kunde

snakke med folk lige så godt som før, ja

han var blevet morsommere. Gamle koner

kom hjem, halvt aflivede af latter over

de historier, han kunde nå at få fortalt

på to minutter. Han var også velset

ved gilder og kunde fortælle som ingen

anden. I hans historier mødtes by og

land, for han nøjedes ikke med at tor-

tælle om København alene, han opspo-

rede egnens originaler, efterlignede dem

i stemme og manerer, forevigede dem.

Folk havde godt af ham, længe efter at

han var rejst.

Efter studentereksamen, der ikke blev

taget med fineste karakter, undte unge

Jensen sig en lille hvil. Det var måske

ikke særlig billige tider for en ung mand,

der har sans for at more sig, men så

var der heller ikke så meget humbug

som nu. Når man forlangte konjak med

tre stjærner, så fik man virkelig konjak

og ikke slavedrik, nu er der ingen, der

tror på stjærnerne mer. Sigar med mave-

bælte — det betød noget, mens mave-

bælte om en sigar nu betyder det sam-

me som mavebælte gør andre steder,

nemlig at det, der dækkes deraf, ikke

er som det skulde være. Sådan var det

den gang. Nu skal det være blevet

sværere at skælne en virkelig og en tor-

loren levemand fra hinanden.

Stjærner og mavebælter tiden

gik behagelig for unge Jensen, mens han

med mådehold studerede medicin og kom
sig af den overanstrængelse, som han

foregav at lide under efter artium.

Under sådanne omstændigheder lod

kantussen noget vente på sig, og Peter

Jensen gjorde ved lejlighed sønnen op-

mærksom på, at han havde brugt otte

fusende kroner og ikke måtte gøre reg-

ning på mer end seks fusende til. Unge

Jensen føjede i tanken fire fusende til,

dividerede summen med fem; fem i ti

er to: nå ja, to fusende om året vilde

det vel ikke være aldeles umuligt at

leve af.

Omtrent på den tid sendte gårdejer

Hans Nielsen en søn til København for
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at studere. Hans Nielsen var en stille

mand, der drev sit landbrug på . den

gammeldags måde; mens der lå land-

brugsskrifter på Peter Jensens skrivebord.

Sønnen var stille og grundig som fade-

ren og havde tidligt fået ry for lærdom.

Han lånte som dreng beger af skole-

læreren, og inden han blev konfirmeret,

havde han gennemlæst hele dennes bog-

skab, der var tre alen højt og to en

halv alen bredt og havde seks hylder.

Unge Nielsen kom hjem som student

med en meget fin første karakter. Han

havde i fiere år været nødt til at bruge

lorgnetter, fordi han så altfor lidt; til

dem havde han nu føjet et par store blå

briller, fordi han så for meget, men dem
tog han af om altenen, når solen var

væk, og så behøv^ede pigebørn og gamle

koner da ikke at blive bange for ham

på en halv fjerdingvejs atstand.

Bortset fra det dobbelte forspand lig-

nede han sin faer godt nok endnu ; han

havde den samme gang, der kun var

blevet lidt mere tung, lærdommen gjorde

ham endnu mere stilfærdig.

Da unge Jensen omsider tog sig sam-

men og faldt igennem til kantussen, kom
student Nielsen hjem med udmærkelse

til anden eksamen. Han havde lagt sig

efter fremmede sprog og kunde under-

tiden, når han gik alene, høres snakke

med sig selv, antagelig latin og græsk.

Også faeren var en mand, der spekule-

rede meget, og som plejede at klare sine

standpunkter ved sagte enetale.

De to studenter traf hinanden ved gil-

der. Jensen svang pigerne efter de bedste

københavnske forbilleder og indførte det

fremskridt på egnen at gå ud og trække

frisk luft med den kønneste af dem,

hvad der ikke undgik at vække protest,

men også betydelig tilslutning. — Hvad

sae han til dig? blev der spurgt. — Hvad
bestilte I? Megen fnisen og udiritten

fulgte på. — Hvem mon der blev den

næste? — Ikke alle var lige villige til at

aflægge beretning, men jo tavsere en

forholdt sig, des mere interessant måtte

det antages at være, som hun havde

oplevet. — Ved bordet gjorde han kun-

ster, eller han fortalte historier. Der var

altid jubel om ham. Imens havde stu-

dent Nielsen fundet en ældre gårdmand

at snakke med, eller en videbegærlig

ung mand, hvem han forklarede et eller

andet. Men de fleste samlede sig om
Jensen. Det hed sig, at han i Køben-

havn kom meget sammen med folk fra

cirkus og variete; det var nok dem, han

havde lært mest af. Det måtte natur-

ligvis misbilliges, m.en hvem kunde la

være at more sig over ham?

En skønne dag kom unge Jensen

uventet hjem med en kæreste. Det før-

ste faderen gjorde, efter at han havde

hilst goddag og lidt til, var at ta sønnen

med ud i køkkenet og betro ham, at

han havde hellere set en eksamen end

en svigerdatter. Pigen, der imidlertid

sad inde i dagligstuen og gjorde nær-

mere bekendtskab med sin svigermor og

ikke lod til at ane noget, var net og

stille, ikke køn og ikke ung, hvad der

nærmest gjorde et godt indtryk paa de

gamle, men da de fik rede på, at hun

ikke havde noget, snarere tværtimod, så

blev de lidt kolde ved hende. Peter

Jensen var i de følgende dage en del

mistroisk overfor de, som han syntes,

lidt højrøstede lykønskninger, der blev

ham tilråbt på mark og landevej.

Fra nu af var det en åbenlys skan-

dale med student Jensen, sådan måtte i

alt fald hans egen egn se på det, og

hans søskende støttede med halve hen-

tydninger den opfattelse; de havde tabt

al agtelse for den lærde broer. Samtidig

kom student Nielsen hjem med en guld-

medalje for en afhandling, men han
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havde læst for meget og gik et halvt

år hjemme for at komme over det. Han

gik i den tid ikke til gilder, kunde slet

ikke en gang tåle at være sammen med

andre mennesker; del var jo al ære

værd. Unge Nielsen med guldmedaljen

og det sære blik bag de to par briller

blev egnens stolthed.

Men den anden var en gavtyv; han

kom hjem i alle ferierne med kæresten

og drev den af der. Folk mente de

kom nok galt afsted en gang, så kunde

den gamle føde dem begge to. Men
hans nerver fejlede ingenting, og han gik

ikke af vejen for noget gilde. Hvad

bestilte han ellers der inde? Han stude-

rede ikke mer, hans arv var opbrugt,

og han kom til at se lurvet ud i tøjet,

men humøret var det samme som altid.

Hvad han levede af? Nogen påstod, at

han optrådte som sangkomiker på en

eller anden variete, andre formodede, om
det ikke snarere skulde være som tasken-

spiller. Det skete, at folk der hjemme

fra traf ham i København og bød ham
ind på en beværtning, og så havde de

da noget at tale om og le af for det

første. Han var forfærdelig morsom, sae

de hovedrystende. Peter Jensen tog det

som en fornærmelse, når nogen spurgte,

hvordan det gik med studenten, og hans

søskende nægtede sig ikke at sige rent

ud, hvad de mente om ham.

Unge Nielsen fik sin eksamen. Den

var glimrende, men den havde næsten

gjort det af med ham. Foreløbig skulde

han være hjemme et år og matte højst

læse een time om dagen. Folk forstod,

at videnskaben kræver sine ofre, og vilde

gærne vise kandidat Nielsen deres re-

spekt, men han var blevet saa fremmed

for dem, han gav dem sære svar og

forkerte navne, og han fik snart lov at

passe sig selv; det blev klart, at han

måtte overlades til videnskaben.

Om unge Jensen fortalte rygtet, at

han var blevet skuespiller ved et provins-

teater, han havde også giftet sig, så nu

var han altså færdig. Men han generede

sig ikke ved pludselig en eftermiddag at

komme med toget og spasere gennem

landsbyen med konen under armen.

Folk blev så forlegne ved at møde dem

;

de råbte højt og var overdrevent hjærte-

lige og havde samtidig travlt, ligesom

de var bange for, at han vilde låne

penge af dem. Men Jensen lod sig ikke

genere af nogen ting; han snakkede op

og fortalte, så folk måtte se på ham en

gang til: var det da ikke sandt, at han

var ved at gå i hundene? Tøjet sae jo,

humøret sae noget andet.

Han kom hjem ved midaftenstid. Mod-

tagelsen var fjendtlig. Faeren mente,

han kunde gærne vente med at komme
til han havde fundet noget, han kunde

leve af. Hans søskende sae knap nok

goddag til ham og skyndte sig at finde

noget at tale med hverandre om, hvor

han ikke var med. Moeren indbød dem

dog til at spise med ; det kunde de må-

ske nok trænge til; dermed gik hun ud

i køkkenet og bad ikke svigerdatteren

om at hjælpe til.

Der blev sat m.ad på bordet; folkene

kom ind, mumlede halv højt goddag og

satte sig usædvanlig tavse. Men stu-

denten var uforbederlig; han begyndte

at snakke op og fortælle historier; han

efterlignede andres stemmer og gav

stumper af sine roller til bedste, det var

ikke til at stå for. Folkene gav sig først

som dem, der ikke havde nogen særlig

grund til at nægte sig en latter ; derefter

kom forældrene, så søstrene, og til sidst

måtte også brødrene le; de var de mest

seje, og samtidig med at de lo, vekslede

de foragtelige blikke med hverandre.

Men viserne, der kom bag efter, da der

var taget af bordet, besejrede al gnaven-

495



Kundskab er Magt

hed. Det blev en af de morsomste at-

tener, de længe havde halt der på går-

den ; der gik også ry af den siden. F'ol-

kene fortalte videre til andre og efterlig-

nede så godt de ævnede ; søstrene kunde

heller ikke la være at prale af, hvor

marsomt det havde været. Folk lo i en

hel mils omkres, og når de kom til

Peter Jensen og snakkede om det, måtte

han også selv le, men tilføjede: Ok ja,

Gud hjælpe os allesammen.

Den eneste, der ikke havde leet, blev

det siden fortalt, var den unge kone.

Hun sad med et stille smil og hørte

efter, men det var klart, at hun ikke

havde større morskab af det. Folk un-

drede sig over hende ; hun måtte da

være en kedelig en. De tænkte ikke på,

at hun kunde det uden ad altsammen,

hvad der plejer at være den kones for-

bandelse, der er gift meden morsom mand.

— Nej, det er nok ikke sådan at ville

være skuespiller, begyndte snakken igen,

da det rygtedes, at unge Jensen var

kommet fra teatret. Men det var lige-

frem forargeligt med det humør, der

stadig var i ham. Alvorlige folk satte

sig op mod hans løjer og vilde slet ikke

le ad ham. De var tilmed ikke klar

over, om han ikke trods de mange år

han havde været i København, havde

forsørgelsesret der på egnen, både han

og kone og mulige børn, som forudse-

ende folk beregnede til det almindelige

fattigmandstal, ti.

Og alligevel kunde de ikke la være at

le ad ham, selv om der efterhånden blev

en hel del, de havde hørt før. Ja kunde

man endda leve af at få folk til at grine

det var en anden sag. Han havde jo

prøvet på det, og det var nok firsinds-

tyve kroner om måneden, han havde

fået for det, og nu kunde de ikke en

gang bruge ham til det. Nej, inde i

København, der skal nok mere til.

En aften, da Peter Jensen kom fra

stasjonen, mødte han en anden mand,

hvem han fortalte, at nu havde han sat

sønnen i vej ; han havde hjulpet ham til

et udsalg af mælk og brød et sted ude

på Vesterbro. Og hvis det ikke vilde

gå, så

Manden lod nyheden gå videre, den

ufuldendte sætning fortolkede han selv

som en hentydning til Amerika som sid-

ste udvej. Det vilde så være første gang,

at nogen der på egnen sendte en mis-

lykket søn den vej.

En morgen i April stod brød- og

mælkehandler Jensen i sin butik og ven-

tede på sin første kunde. Det blev en

halvgammel arbejderkone, der skulde ha

for fem øre fløde og ind og se på den

ny mand.

Det er godt vær i dag, sa hun for at

få en snak i gang.

Jensen, der aldrig i sit liv havde sagt

en vittighed, men som rådede over flere

stemmer og et rigt minespil, så yderst

alvorlig ud ad vinduet og sae efter til-

syneladende at ha tænkt sig godt om
og med en stemme, der lå meget højere

end den forretningsmæssige tone, han

havde begyndt med:

Ja, det er vist, hvad de plejer at kalde

for solskinsvær.

Konen, der var belavet på noget helt

andet, kom sådan til at le, at hun ikke

turde ta flødekanden af frygt for, at hun

skulde spilde.

De er nok nyligt etableret, sae hun

for at høre mer.

Ja, sae Jensen, denne gang med dyb

bas, idet han slog ud med hånden, som

om han talte til en stor forsamling: De

kommer lige til åbningshøjtideligheden.

Det blev en længere underholdning,

der endte med, at han lod den femøre,

hun skulde ha igen, forsvinde op i sit

ærme, hvorefter han tog den ud af hen-
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des næse. Da konen endelig måtte gå,

fordi der kom andre ind, stod hun lidt

på gangen for at komme sig: det var

da for galt, at folk skulde se hende

komme leende hen ad gaden. Men
bedst som hun gik, kom hun i tanker

om noget, hun endnu ikke havde fået

repeteret, og det tog sådan magten fra

hende, at hun måtte ind i en port og

grine færdig. Så kunde hun igen holde

sig et lille stykke tid, men da hun kom
ind i sit eget køkken og skulde fortælle

om den ny mand der henne i mælke-

udsalget, så tog latteren hende i samme
øjeblik hun lukkede munden op, og den

slap hende ikke, så længe hun fortalte.

Manden gryntede over sin spegesild,

mens konen slikkede sine fingre og tør-

rede sin flødekande af Hun havde købt

for fem øre fløde; hun kom hjem med
for tre øre.

Jensen blev berømt i kvarteret. Fra

hele gaden og fra de to nærmeste kom
koner og gav ham deres søgning og fik

snak til gengæld. Han kunde fortælle

og la sig fortælle. I stedet for detail-

morsomheder til den enkelte, måtte han.

som forretningen voksede, lægge sig ef-

ter engros-underholdning , beregnet på
en hel butikfuld. Rummet bag Disken

var hans lille privatteater, og han drev

det med dygtighed ; han lae penge op,

fem hundrede kroner det første år; fu-

sende, påstod folk i de følgende, to tu-

sende, ingen vidste det bestemt.

Hjemme i hans eget sogn kunde folk

nu igen være bekendt at le over hans

morsomheder, og selv om de samme
kom lidt tit igen, så måtte man jo hu-

ske på, at manden lae penge op. Det

gjorde det ligesom lettere at le.

Kandidat Nielsen tik plads ved en lille

skole ovre i Jylland. 1000 kr. om året.

Der skulde han foreløbig gå og vænne

sig til mennesker. Når han kom hjem

i ferierne, var han lige så underlig og

menneske-uvant som altid. Han gav sig

ikke gærne af med nogen, men bemær-

kede dog ved lejlighed, at de vanskelig-

ste mennesker, han endnu havde forsøgt

at omgås — det var børnene.

Han arbejder for tiden på en doktor-

disputats over nygræske dialekter.
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Hjejlerede med 4 Æg, staaende i en ung Fyrrebeplantning.

I Baggrunden lidt tilhejre ses en ung Bjergtyr. De evrige Planter er Lyng og visne Græsser.

(Roar-Christensen fot.)

HJEJLEN
Af RoAR Christensen.

DENNE ejendommelige og for de jydske

Heder saa karakteristiske Fugl kommer

ofte her til Danmark allerede i Marts. Den

forlader os meget sent. Ja i milde Vintre

bliver en stor Del Hjejler her hele Aaret. I

denne Vinter fandtes den endog i Flokke

paa Markerne ved de vestjydske Heder i

Juledagene. Det er dog sandsynligst, at dCr

sker et stadigt Træk nordfra, saa at de

samme Fugle ikke opholde sig her saalænge.

Men saasnart der kommer Frost og Sne

af Betydning, drager den syd paa. Hvor

langt den drager bort retter sig efter Vejret

i de syd for os liggende Lande; men den

naar ofte helt ned til Nordafrika.

Fuglens Hoved, Halsryg og hele Ryg-

flade er sort og gulplettet, hvilket paa

Afstand giver den et graabrunt Udseende.

Forhals, Bryst og en Del af Bugen er sort,

indfattet med en hvidlig Bræmme, som dan-

ner Skjellet mellem Ryg- og Bugsiden. Denne

Farve er saa fortrinlig afpasset til Heden

med dens graabrune Lyng, besat med visne

Blomster fra forrige Aar, dens hvidgraa Lav

og dens sorte moselignende Bund, saa en

stillesiddende eller staaende Fugl bogstavelig

ikke er til at faa Øje paa.

Først naar man hører dens Stemme i

Nærheden, er der Haab om at blive den var,

og dog lyder det ofte, som den kom fra en

hel anden Kant.

Dens Fløjtetoner lyder som et langtrukket

«By".

Staar man nu stille og ser sig godt om,

vil Fuglen snart røbe sig ved at bevæge sig.

Ofte løber den op paa en Tue, hvorfra den
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Hjejlen

bedre kan bese Iagttageren, og den er da mig lyder Hjejlens Stemme som en Mellem-

let at se. Vil man finde Reden, maa man

ikke tro, at den er i Nærheden af, hvor

man ser Fuglen. Nej, den har Hjejlen forladt,

da den saa et Menneske nærme sig paa flere

hundrede Meters Afstand. Reden staar

nemlig altid paa Steder , hvor der findes

mange Tuer , Furer og Fordybninger , saa

Fuglen uset kan snige sig fra den, idet den

løber med bøjede Ben og sænket Hoved, saa

selv den mindste Fordybning kan skjule

•den. Er den kommen bag et bakket Parti,

flyver den gerne et Stykke Vej langs Jorden,

og der skal ikke lidt Snedighed til for at

belure den.

Reden kan findes paa en Tue i en Hede-

mose eller Kær, men som Regel findes den

oppe paa den tørre Hede. Lyngen maa ikke

være for høj, da Fuglen ogsaa i siddende

Stilling vil kunne se, om noget mistænkeligt

nærmer sig. Derimod ser den gerne, at der

ea. 100 Alen eller saa fra Reden findes høje

Hedeplanter, at den derfra kan iagttage Re-

dens nærmeste Omgivelser.

I Redens Nærhed lader den sig nødig se

eller lader sin Stemme høre for ikke at vej-

lede den søgende.

Har man imidlertid fundet Reden med

dens fire lerfarvede, brunplettede Æg, og

opholder sig nogen Tid i dens Nærhed,

komme begge Fuglene og lade deres klagende

melankolske Stemme høre.

Opsangen er det førnævnte langtrukne

By— , som høres med korte Mellemrum.

Derefter følger dens egentlige Klage, der

lyder (i mine Øren) som et langtrukket

„i æ /«æ" eller y æ hyæ, hvor det lange

og melankolske lægges paa „///" eller „hy"

.

En Hedeboer, jeg talte med, paastod, at

for ham lød det, som den sagde „Sofie".

At beskrive Fuglestemmer er som bekendt

€n meget vanskelig Sag , da der jo ikke

forekommer egentlige Ord i dem. Det synes

forøvrigt, som Lyden virker forskelligt paa

de forskellige Menneskers Høresans. For

ting mellem Synge- og Fløjtetoner, men

nærmest de sidste.

Der er en betydelig Variation ogsaa netop

i ovennævnte Forhold, og saavidt jeg har

kunnet forstaa, er der flere Faktorer, som

bidrage dertil.

Der er saaledes Vindens Styrke og Retning

i Forhold til Iagttageren og Fuglen.

Hvorledes Fuglen vender i Forhold til

Iagttageren. Samt endelig og især Fuglens

Temperament.

Er den bedrøvet, bliver Stemmen dybere

og gaar hen mod y-Lyden. Er den vred,

sættes Tonen højere op, og den langtrukne

Vokal lyder da mere som : I.

Naar Fredsforstyrreren gaar sin Vej, bliver

Hjejlen glad, og dens Stemme lyder da som

^rly — yr\y — — , idet Trykket lægges

paa „yr".

Hjejlens Sprog er som de fleste andre

Fugles fattig paa „Ord" , men deslo rigere

paa Betoninger. Den samme Lyd kan be-

tones saa forskellig, lige fra det sørgmodige

til det glade — ja overgivne — , saa det

betyder helt modsatte Ting. Dette forstaar

naturligvis dens Lige; men vi Mennesker

kunne ogsaa hurtig lære at forstaa Fuglen;

thi selv om Udtrykkene afvige stærkt fra

vort Tungemaal, saa afvige Betoningerne

desto mindre. Den Tone, som udtrykker

Fuglens Glæde, saavel som den, der udtryk-

ker dens Sorg, er den samme, som de til-

svarende hos os.

Det er „Verdens-Sprog".
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Naar Hjejlen færdes paa de udstrakte

Heder er der noget roligt, beskedent i dens

Væsen, men tillige noget fornemt. Den lig-

ner en fattig, nøjsom, men fri Hedeboer,

hvilket den jo ogsaa er.

Fra Morgen til Aften søger den sin Næ-

ring dels paa den tørre Hede, men dog mest
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Hjejlen

i de om Sommeren halvtørre Hedekær. der

paa de Partier, som om Efteraaret og Vin-

teren staa under Vand, er tilgroet hoved-

sagelig med Stargræsser og indrammet med

et ofte bredt Bælte af bløde Mosser, isprængt

med tætte Buske af Pors.

Den flyver kun lidt, og Flugten er rolig

og gaar som Regel lavt hen over Heden.

Begge Mager skiftes til at ruge, og naar

Ungerne ere komne frem, føre Forældrene

drene. Kroppen i vandret Stilling, og Næbet

lige mod Vind og Regn. Lidt Læ kunne de

finde bag en Bakke eller i Laadning og

knoldet Terrain.

Hjejlens Flugt er hurtig og let, og naar

den hen mod Aften i Smaaflokke haster af-

sted til sit Nattesæde, kommer den bogstave-

lig med Pilens Fart. Dens Nattekvarter retter

sig efter Vejr og Vind. Flokkene opløses,

naar Mørket falder paa, dog er de enkelte

Hjejle paa Reden i en t-r l.yngiuJ.e Fuglen va'" mege: sky og lod sig kun

fotografere en Gang. (Roar-Christensen fot.)

dem hen paa sidstnævnte Steder, hvor de

gemme sig i Smaahuller i Lyngen, Mosset

eller det høje Græs, saasnart der er Fare

paa Færde, saa de bogstavehg ikke ere til

at finde.

Hen paa Sommeren samles Gamle og

Unge paa Brakmarkerne, hvor de fortære en

stor Mængde Orme og Larver.

Det er oplivende at iagttage de mægtige

Flokke, som en smuk, sollys Septemberdag

kan fremvise. Som en Sky svæve de over

Marker og Landsbyer, medens de lade deres

under saadanne Forhold glade Stemmer høre.

I ondt Vejr er de modfaldne, de sidde i

Smaaflokke med Hovedet ned mellem Skul-

Fugle ikke længere borte fra hinanden, end

at de kunne høre hinandens Varselsskrig.

Gaar man om Natten hen over en Mark,

hvor de opholde sig, flyve de op en for en,

og deres Stemme lyder da ofte hæs og søv-

nig. De høre og se godt ligesom de fleste

andre Fugle ; men Hjejlen ser ogsaa godt

om Natten, og da den altid sidder paa Jor-

den og i Reglen paa fritliggende Steder, ser

den let, naar noget nærmer sig. Den flyver

sjelden op uden med sit Varselsskrig at ad-

vare Kammeraterne.

Skønt Vadefulgl ser man dog sjelden Hjej-

len vadende. Den færdes saa godt som kun

paa tørre Steder — Brakmarker, Græsmarker

med kort Græs og tørre, slaaede Enge er
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dens Yndlingssteder — . Om Efteraaret efter

stærk Regn, naar der staar Vand paa Mar-

kerne, ser man den vel af og til trippe om

i Vandet, men den holder sig helst paa det

tørre. Jeg har kun faa Gange set den bade

(naar en Flok havde sat sig i Nærheden af

Fladvande).

Naar man nærmer sig en Flok Hjejler paa

et Hundrede Meter, begynde nogle af dem

at lade deres Varselskrig høre, samtidig

med at de løfte Vingerne helt op over Ryg-

Da han imidlertid stadig kommer nær-

mere og nærmere, lader den ham ofte komme
paa Skudhold. Man kan ogsaa „dingle"

ind til dem. Det vil sige, at Jægeren gaar

som en fuld Mand. Om de tro, at en saa-

dan Mand er ude af Stand til at skyde,

eller det som rimeligst er bliver deres Nys-

gjærrighed, der forraader dem, ved jeg ikke?

men det er jo ogsaa for mange Mennesker

et uimodstaaeligt Skuespil at se en Mand i

den Tilstand.

Rugende Hjejle paa en Lyngtue ved et Hedekær. (Roar-Christensen fot.)

gen,*^ saa Spidserne vende ofte lige ivejret,

det er ligesom for at prøve, om de kunne

benyttes. Det er deres Maade at komman-

dere klart Skib paa.

Paa de Steder, hvor de opholde sig om

Efteraaret, kunne Jægerne naturligvis ikke

lade dem i Fred, og Hjejlerne synes aldrig

at blive klog af Skade; de lade ham Gang

efter Gang komme dem for nær. I de tidlige

Morgentimer og især i godt Vejr ere Hjejlerne

saa optagne af Glæde over Naturen, at de

anse Verden for et Paradis.

Jægeren kalder det at ringe Hjejlen, naar

han i en stor Bue gaar rundt om Flokken og

vender Ansigtet fra den.

Ogsaa sætte de sig ofte alt for nær ved

Gærder og Grøfter, hvorfra der med Virk-

ning kan skydes ind i de tætte Flokke, hvor-

ved der som Regel fældes to og saares ti.

Naar en saaret Hjejle falder til Jorden,

kommer der ofte en Del af de andre tilbage

for at se til den saarede Kammerat, saa Jæ-

geren til Tider kan faa flere Skud i Træk.

Efter Yngletiden fælde de Gamle og faa

da Ungernes Farve, „graa med gule Pletter

paa den øverste, og hvidlig eller hvidgraa

paa den underste Flade af Legemet".

Den største Del af de gamle Fugle drage

dog sydpaa før Jagttiden, og det er maaske

derfor, de Unge have saa ringe Evne til at

tage sig i Agt. De kunne ikke nøjes med

den nedarvede Del af Fædrenes Erfaring.
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Foruden med andre Fugle er Hjejlen ofte

i Selskab med Viber, hvilket kommer den til

Nytte derved, at den mere forsigtige Vibe

purrer Flokken saa tidlig op, at Jægeren van-

skelig kommer til Skud.

Flere danske Digtere have næret stor

Interesse for Hjejlen og besunget denne ejen-

dommelige Fugl med dens vemodige, melodi-

ske Fløjtetoner. Hvem kender ikke Esmanns

Sang „Droslen slog i Skov sin klare Trille",

hvor et af Versene lyder saaledes:

Hjejlen fløjted klagende og ene

hist, hvor Klitten, Jyllands Bolværk, staar;

Bølgen slog i Takt mod Kystens Stene,

gik i Dans med Sølverkrans om Haar.

Fatted Du den Klang i Fuglens Klage?

Længe lød dens Sang om Vesterhav.

Bølgen, høj og prægtig uden Mage,

bruser over tusind Snekkers Grav!

St. Blicher har bedre end nogen anden

forstaaet at tolke Hedens Poesi, hvor Hjej-

lens Klagetoner og Vindens Suk over Grav-

højens Top ere uundværlige Melodier.

I „Smuglerne" benytter Carit Etlar Hjej-

lens Stemme som Signal, og mangen Vogter-

dreng paa Heden forstaar den Dag idag at

pibe som en Hjejle og det saa højt, at hans

Kammerater, som ere langt borte, kunne høre

og forstaa Koden.

Desværre ser det ud, som Hjejlens Dage

ere talte i den jydske Hede. Beplantningen

breder sig mere og mere; og selv de Naale-

skove, som alt existere, ere nok til at for-

trænge den paa de fleste Steder. Hjejlen taa-

ler ikke store og gamle Skove i sin Nærhed;

den vil have fri Udsigt.

Dette hænger sammen med, at Skovene af-

give Bolig for Fuglenes Fjender — Ræv, Maar

og Rovfugl.

Snart Bjergfyrren dækker den jydske Hede,

hvor Hjejlen sin Rede i Lyngtuen gemmer.

Hvert Aar plantes Skove — lange og brede

;

snart Jyden vel Hjejlen og Heden forglemmer.

Hjejlen ser ul sin ReJe. iRoai-Cliristensen tot.)
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EN NY FASE I ISLANDSK POLITIK
Af Prof. Dr. jur. Knud Berlin.

MED det sidste Altings Forfatningsfor-

slag er islandsk Politik indtraadt i en

ny Fase. Efter den tilsyneladende Hvile-

pause fra 1903—06, efter den venskabelige

Forhandlings Æra fra 1906— 09 og den

nærmest raadvilde Afventningspolitik fra

1909— 11 har Altinget nu lagt Roret brat

om til en Slags Genoptagelse af den gamle

Aktionspolitik. Heldigvis benægter de island-

ske Politikere regelmæssigt endnu, at de har

mindste Aktionslyst, — og det er troligt

nok. Den Aktion, de har sat i Gang, er

derfor endnu kun en maskeret Aktion, og

en saadan er sjældent farlig, saafremt man

blot gennemskuer Aktionens Maal og i Tide

tvinger Masken til at falde. Sikkert har,

som adskilligt tyder paa, mange besindigere

islandske Politikere, særlig af Hjemmestyre-

partiet, kun meget nødigt og vel nærmest af

Hensyn til Valgene, der stod for Døren,

ladet sig drage med til en fordækt Angrebs-

politik, hvis Uklogskab lige efter den ven-

skabelige Forhandlingspolitik de selv maa

det nye Forfatningsforslag, det vedtog, strøg

de to smaa Ord „i Statsraadet" i den is-

landske Forfatningslovs § 2, der i sin nu-

værende Affattelse bl. a. udtaler, at den is-

landske Minister, som siden 1903 er bosat

i Reykjavik, saa ofte det er nødvendigt,

skal „begive sig til København for / Statsraa-

det at forelægge Kongen Love og vigtige

Regeringsforanstaltninger". Naar man nu

samtidig fra islandsk Side henviste til, at

der ved denne Slettelse aldeles ikke udtaltes

noget positivt Forbud mod Ministerens Sæde

i Statsraadet, men at man kun strøg en Be-

stemmelse, der egentlig ikke hører hjemme i

en Forfatningslov for Islands særlige Anlig-

gender, eftersom Statsraadet jo er en Fælles-

institution, hvor skulde nogen da kunne fatte

Uraad og gætte videregaaende Hensigter?

Eller hvis den altid mistroiske Knud Berlin

vilde forsøge at raabe Vægt i Gevær, hvem

vilde saa tro ham, naar alle Islændere som

én Mand stod sammen om at bevidne deres

fuldtud loyale Hensigter? Endsige at nogen

indse, og paa hvis heldige Udfald de ikke af de saa lidet dristige danske Politikere

selv tror. Jeg handler derfor ogsaa i deres, skulde vove blot at tænke paa at faa det

saavelsom i hele Islands virkelige Interesse islandske Forfatningsforslag nægtet kgl. Stad-

— selv om jeg ikke venter mig nogen Tak fæsteise for den lille uskyldige Ændrings

derfor — ved at kaste fuldt Lys over denne Skyld, som oven i Købet de danske Med-

uforstandige maskerede Aktionspoliiik og der- lemmer af Islandskommissionen i 1908 var

ved i Tide umuliggøre dens Fortsættelse. gaaede med til ?

Det kan ikke nægtes, at den ny Aktion Unægtelig, der var jo en Mulighed for at

tilsyneladende ser højst uskyldig ud, og der- det kunde gaa. Og virkelig har én — men

for ved første Overvejelse kan have syntes heldigvis ogsaa kun en eneste — dansk

de islandske Politikere, der er dens Ophavs- Mand, endog en af vore faa islandskyndige,

mænd, en saare snild Politik, som Danskerne men ganske vist en Mand, der aldrig har

med deres paa Island næsten som en Fabel forstaaet noget af islandsk Politik, vist sig

berømte Uvidenhed om islandske Forhold og letsindig nok til i et dansk Blad trods mine

islandsk Politik ikke vilde have let ved at Advarsler at sige god for denne islandske

gennemskue, endsige krydse, naar blot begge Politik som ganske ufarlig og uden Bag

islandske Partier holdt sammen om at dølge tanke*). Men ellers lykkedes det heldigvis

dens virkelige Hensigt. Hele „Aktionen" ind-
*) Magister Holger Wiehe i „København" (for.d.

skrænker sig praktisk til, at sidste Alting i 15. Januar 1912.
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En ny Fase i islandsk Politik

forholdsvis hurtigt at faa den dansl<e Presse

og den danske Regering til at se, hv^ad der

ligger bag denne tilsyneladende saa uskyldige

Ændring, der knapt synes værd at rejse sig

for.

Thi, hvad der ligger bag, er i Virkelighe-

den hele den gamle kendte islandske Stor-

politik, Kravet om Island som staaende i en

blot Personalunion til Danmark. Enhver vil

forstaa det ved at se, hvorfor disse to Ord

„i Statsraadet" kom ind i den islandske

Forfatningslov af 1903, og hvorfor Islæn-

derne nu vil have dem ud igen.

Som bekendt var det den islandske Poli-

tiks Mester Jon Sigurdssoiis Hoveddogme, at

Island aldrig havde udgjort en Del af den

danske Stat, men altid kun havde haft Konge

fælles med Danmark. Var denne Lære rigtig,

var det atter en simpel Følge, at det danske

ved Danmarks Grundlov indsatte Statsraad

ikke kunde gælde for Island og ikke kunde

befatte sig med islandske Anliggender. Denne

Konsekvens fastholdt nu Jon Sigurdsson dog

selv kun strængt for Fortidens Vedkommen-

de, idet han, som den praktiske Politiker,

han paa mange Punkter var, tværtimod

mente, at ved en Nyordning af Islands Stil-

ling til Danmark burde den islandske Mini-

ster netop sidde i Rigets fælles Statsraad

allerede for Islands egen velforstaaede Inter-

esses Skyld. Men som saa ofte sker, hans

Lærhnge gik her videre end Mesteren selv,

og det er nu ved stadig at gentages blevet

et næsten ukrænkeligt islandsk Nationaldog-

me, at det er mod Islands Ret, at Islands

Minister sidder i det danske Statsraad.

Jeg skal nu ikke opholde mig ved, at hele

den Jon Sigurdssonske Paastand om, at Is-

land kun skulde have staaet og endnu staar

i blot Kongeforbund med Danmark, er fuld-

stændig uhistorisk og urigtig. Jeg har for For-

tidens Vedkommende paavist, saaledes at det i

Virkehgheden ikke længer i god Tro kan mod-

siges, at lige indtil Enevælden styredes Island

ikke blot af Kongen, men tillige af Rigsraa-

det, der paa engang var Statsraad, Højeste-

ret og Rigets lovgivende Forsamling, og at

de gamle Islændere selv fuldtud anerkendte

dette bl. a. derved, at deres egne bedste

Mænd, navnlig de islandske Bisper, gennem

Aarhundreder sad som Repræsentanter for

Island i selve Rigsraadet.

Og for Nutidens Vedkommende staar det

lige saa fast, at Grundlovens Statsraad altid

har udstrakt sin Myndighed ogsaa over is-

landske Anliggender. Selve Islands Forfat-

ningslov af 5. Januar 1874 er kontrasigneret

af en dansk Minister, og selv siden 1903

har de ny islandske Ministre, Bjørn Jonsson

Uge saa vel som Hannes Hafstein forelagt de

islandske Love i Statsraadet, ligesom alle

Fællesanliggender, f. Ex. de ny Love om Er-

hvervelse og Fortabelse af Indfødsret af 1898

og 1908, stadig er blevne behandlede som

almindelige Rigsanliggender af Rigsdagen og

i Statsraadet.

Ikke desto mindre havde Altinget knapt

sagt Tak for den Jubilæumsgave, som Kong

Kristian IX med sit Statsraads fulde Til-

slutning havde skænket Island ved dets Tu-

sindaarsfest i 1874, før det — det aller

første lovgivende Alting !
— strax mødte

frem med en Protest mod, at de islandske

Sager forelagdes i Statsraadet. I Samlingen

187 5 vedtog nemlig Tingets nederste Afde-

ling efter en Debat, hvori Ordføreren benæg-

tede, at Grundlovens Statsraad kunde gælde

for Island, med 16 Stemmer mod 6 en Ud-

talelse om, at man forventede, at Regeringen

„ove'-ensstemmende med Islands gældende

Forfatning vilde drage Omsorg for, at Islands

Minister ikke i dets særlige Anliggender sid-

der i Statsraadet". Tinget vilde altsaa hævde,

hvad Ordføreren ogsaa udtalte, at naar det

i den islandske Forfatningslov af 5. Januar

1874 § 1 staar, at „i alle Anliggender, der

i Henhold til Loven om Islands forfatnings-

mæssige Stilling i Riget af 2. Januar 1871

§ 1 er særlige for Island, har Landet sin egen

Lovgivning og Forvaltning^^, saa skulde der
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i de sidste fremhævede Ord ligge, at Islands Fordring Hjemmel i Forfatningslovens § 1,

særlige Sager ikke maatte forelægges Stats- hvorefter Island har „sin egen Lovgivning

raadet, eftersom Island ellers ikke skulde og Forvaltning". Ogsaa i 1895 vedtog ne-

kunne anses for at have „sin egen Lovgiv- derste Afdeling en Beslutning, der gik ud

ning eller Forvaltning". Og dette, uagtet paa ganske det samme. Og i 1897 byggedes

den danske Rigsdag, der har vedtaget Loven Modstanden mod det der fremsatte Valtyrske

af 2. Januar 1871 dog bedst maatte vide, Forfatningsforslag særlig derpaa, at „island-

hvad den forstod ved den særlige Lovgiv- ske Anliggenders Forelæggelse i Statsraadet

nings- og Forvaltningsmyndighed, som den var et synligt Tegn paa den Indlemmelse,

vilde skænke Island, og under sin Behand- som Danskerne bestræbte sig saa ivrig for,

ling af Loven ikke havde efterladt mindste og som Islænderne altid protesterede mod"*).

Tvivl om, at Rigets Statsraad naturligvis Det var altsaa givet, at denne Fortolkning

skulde vedblive at være fælles, og kun und- og dette Krav stadig vilde blive rejst fra

lod at udtale dette udtrykkeligt, fordi det, islandsk Side, med mindre de}' Indførtes en

hvad der under Forhandlingerne udtaltes af udtrykkelig Udtalelse derimod i selve den is-

Justitsministeren saavel som af Ordføreren, be- landske Forfatningslov, thi ikke blot har Is-

tragtedes som en ren Selvfølge efter Islands lænderne som bekendt altid bestridt , at

Stilling som „en uadskillelig Del af den dan- Grundloven skulde have nogensomhelst Gyl-

ske Stat", som det udtrykkelig hedder i den dighed for Island, men ogsaa Loven af 2.

allerførste Paragraf af Loven af 1871. Og Januar 1871 om Islands forfatningsmæssige

ligeledes skulde det synes indlysende, at den Stilling i Riget havde Altinget jo straks i

danske Regering, under hvis Ansva; selve 1871 stemplet som ikke forbindende for Is-

den islandske Forfatningslov af 5. Januar land, fordi den var givet paa egen Haand

1874 blev givet, bedre maatte være i Stand af Kongen og den danske Rigsdag. Det var

til at udlægge Forfatningens Ord end Altin- derfor noget nær en Nødvendighed, at den

get, der var uden direkte Medvirkning ogsaa danske Regering, da den gik med til den

ved selve Forfatningslovens Givelse, men i Re- nugældende Forfatningsændring af 1903,

geringens Forestilling til Kongen er Ministe- hvorved Island fik en i selve Landet bosat

rens Sæde i Statsraadet forudsat som en Minister, til Gengæld forlangte indføjet i

Selvfølge. Forfatningsloven Ordene: „/ Statsraadet", for

De særlige islandske Sager blev da ogsaa at det ikke længer skulde kunne paastaas,

fremdeles bestandig forelagt i Rigets Stats- at den islandske Minister ikke maatte have

raad, men naturligvis veg Islænderne derfor Sæde i Statsraadet. Uagtet denne Ændring

ikke en Tomme fra den af dem selv kon- vakte Misnøje fra alle Sider paa Island,

struerede Fortolkning af Forfatningslovens vedtoges dog det af Regeringen forelagte

§ 1. I 1891 vedtog saaledes begge Altingets Forfatningsforslag ganske uændret og næsten

Afdelinger en Beslutning, hvori Regeringen fuldstændig enstemmigt to Gange af Altinget,

paany opfordredes til at drage Omsorg for, efter at dette i Mellemtiden havde været op-

at Ministeren tor Island ikke i Islands sær- løst, saaledes at Tvisten om dette Spørgsmaal

lige Anliggender havde Sæde i Statsraadet. nu skulde synes for alle Tider afgjort.

Og denne Gang sluttede endog selve den Desværre skulde dette heller ikke hjælpe,

danske Statsmagts Repræsentant paa Island, Næppe havde Altinget udtalt sin Glæde over

Landshøvdingen, som ganske vist da var en

Islænder, sig dertil og fremhævede i sin Ind-
*) g^ Einar Hj5rleifsson, Island og Danmark

stilling, at efter hans Mening havde denne 1907, S. 66.
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den ny Imødekommen fra dansk Side, hvor-

ved Island fik en særlig parlamentarisk

Minister, bosat paa Island, før Spørgsmaalet

om Ministerens Stilling til Statsraadet igen

rejstes, først i mere forsigtig Form, senere

saaledes, at det hævdedes at Islænderne var

blevet ført bag Lyset af den danske Re-

gering. En islandsk Digter og Politiker,

Einar Hjorkifsson, har i sit Skrift „Danmark

og Island" af 1907 fremstillet Sagen saa-

ledes, at Islænderne ikke frivilligt var gaaede

med til at vedtage Forfatningsforslaget med

Ordene: „i Statsraadet", men kun havde

gjort det for at opnaa den paa Island bo-

satte nye Minister, eftersom den danske

Regering havde erklæret ikke at ville stad-

fæste Forfatningsforslaget, hvis disse Ord:

„i Statsraadet" udstemtes. Islænderne følte

sig derfor ikke bundne ved disse Ord nu,

da de havde opnaaet, hvad de selv vilde,

de havde nemlig kun vedtaget dem med

den Forstaaelse, at „Ministeren kun ifølge

Islands Forfatning havde Sæde i Statsraadet,

og derfor hørte hans Sæde der helt og hol-

dent under islandsk Lovgivning" *), hvilket

med andre Ord vilde sige, at Islænderne

naarsomhelst ved særlig islandsk Lov igen

kunde sætte ham ud af Statsraadet! Men

det vidunderligste er, at en ganske tilsva-

rende Fortolkning blev gjort gældende paa

Altinget allerede under selve Forhandlingerne

om Loven af 1903 af selve den Mand, der

strax efter skulde blive Islands første parla-

mentariske Minister, Hannes Hafstein , og

som da var Altingsflertallets Ordfører.

Uagtet det var meddelt Tinget af Lands-

høvdingen, at den danske Regering gjorde

Bibeholdelsen af Ordene „i Statsraadet" til

en uomgængelig Forudsætning for Lovens

Stadfæstelse, erklærede han, at naar han

opfordrede til at stemme for disse Ord, var

det kun med den Forstaaelse, at Islænderne

samtykkede disse Ord som en særlig islandsk

Bestemmelse, som de bagefter naarsomhelst

igen kunde ændre ved særlig islandsk Lov

uden at spørge den danske Regering; der

laa deri ikke noget Afkald paa Islændernes

tidligere Rettigheder eller Krav eller nogen

Anerkendelse af den danske Grundlovs Gyl-

dighed for Island*).

Hvem kan da nu efter denne saa betyd-

ningsfulde og omstridte Statsraadsbestem-

melses Forhistorie nære alier ringeste Tvivl

om, at hvis Altinget nu skulde faa Lov til

paa egen Haand ved en særlig islandsk Lov

uden Danmarks Minde igen at slette Ordene:

„i Statsraadet", saa vil Kravet øjeblikkelig^

igen blive rejst af alle islandske Partier om,

at Islands Minister ikke maa sidde i Rigets

Statsraad, og at dette netop er Hensigten

med Slettelsen ? Og hvis Danmark nu gik

med til Slettelsen, at man da selvfølgelig

deri vilde se en direkte Indrømmelse af, at

Islænderne havde Ret i deres Fortolkning?

Selvom Hjemmestyrepartiet maaske af Klog-

skabshensyn en lille Tid vilde holde lidt

igen, vilde det snart blive tvunget med, ja

nødt til at overtage Førelsen, om det vilde

søge at beholde eller vinde Vælgerflertallet.

Thi det er jo dets egen virkelige Fører, Haf-

stein selv, der allerførst ved sin Fortolkning i

ipo^ har anvist Vejen til den hele Aktion.

Og i Islandskommissionen i 1908 krævede

han jo netop som Islands Minister Ophævelse

af Statsraadets Fællesskab som en af de

væsentligste af Islands Fordringer. Det er

derfor for saa vidt ikke uden Føje, at

Einar Hjorleifsson nylig i „Isafold" har

manet Hafstein til at tage Førelsen og paa-

lagt ham Ansvaret, hvis Aktionen ikke

lykkes.

Men det ejendommelige er nu, og det er

det, der gør Aktionen til en maskeret, at

det denne Gang ikke siges lige ud som ved

*) Anførte Skrift S. 70 flg. *) Se Altingstidenden for 1903 B. I S. 10 flg.

506



En ny Fase i islandsk Politik

Altingets tidligere Beslutninger, saavel den i

1874 som de i 1891 og 1895, at Hen-

sigten er, at den islandske Minister ikke

maa sidde i Statsraadet, men at de islandske

Politikere, der forklarer Hensigten med Or-

dene: „i Statsraadet", oftest erklærer, at

det slet ikke er Meningen i Virkeligheden

at røre ved hans Sæde i Statsraadet. Dette

viser, at omend det sikkert er Selvstændig-

hedspartiet, der har tvunget Hjemmestyre-

partiet til at slutte sig til Aktionen, saa er

det dog det sidste Parti, der altid har været

Modstandere af den aabne Aktionspolitik

som uklog og ikke førende til Maalet, der

har været bestemmende for, hvilken Taktik

der skulde vælges. Det er da ogsaa to

Hjemmestyremænd, Red. Jon Olafsson, der

midlertidig synes at være skudt frem som

Partiets politiske Ordfører, indtil Tiden er

moden for Hannes Hafstein selv, samt Jon

Jonsson fra Mula, der var Indbringere af

Forslaget om at stryge Statsraadsbestemmel-

sen. De har aabenbart været ganske klare

over, at hvis det blev sagt lige ud, at

Hensigten naturligvis var i Overensstemmelse

med al tidligere islandsk Politik at kræve

den islandske Minister taget ud af Stats-

raadet, da vilde selv de mindre indviede i

Danmark forstaa, at her var Tale om et

klart Brud paa den stiltiende Overenskomst

mellem Altinget og den danske Regering,

hvorpaa den islandske Forfatningsændring af

1903 hviler, og at her endvidere var Tale

om ved særlig islandsk Lov at tvinge en

Ændring igennem af et Fællesanhggende,

skønt Islænderne nylig ved at opfordre til

og deltage i Islandskommissionen selv havde

erkendt, at Rigets Fællesanliggender kun kan

ordnes med den danske Rigsdags Samtykke.

Derfor skulde Slettelsen af Statsraadsbestem-

melsen overfor Danmark fremstilles som en

ganske uskyldig, reelt nærmest ligegyldig

Ændring, der ikke greb ind i Fællesanlig-

genderne og slet ikke berørte Islands Stilling

til Danmark.

At de islandske Politikere overhovedet

har kunnet tro en saadan Taktik gennem-

førlig, kan kun forklares ved, at de som

allerede antydet trygt har regnet med en

næsten fabelagtig Uvidenhed og Uforstand

hernede vedrørende islandsk Politik. Men
uheldigvis for dem selv havde de dog denne

Gang dels forregnet sig noget her, dels ikke

regnet med, at det vilde være vanskeligt

for de forskellige islandske PoHtikere og

Pressemænd, der skulde forklare Sagen for

Danskerne, at undgaa at give Forklaringer i

Strid med hinanden og derved selv afsløre

disse Forklaringers Utroværdighed. Men paa

disse to Skær er hele den snilde Taktik

uhjælpelig strandet. For det første tog jeg

strax, saasnart Meddelelsen om det islandske

Forfatningsforslags Indhold kom ned til

Danmark, til Orde og lagde i en Række

Artikler i „Riget" Sagen saaledes klar for

den danske Offentlighed, at man hurtigt var

paa sin Post hernede. Og dels er det efter-

haanden lykkedes de islandske Politikere og

Pressemænd og deres Hjælpere gensidigt at

afsløre hinanden saa eftertrykkeligt, at

Masken forlængst er falden. Dette sidste

Punkt er saa fornøjeligt, at det fortjener

særlig Omtale.

Den første Meddelelse, jeg saa om Sagen,

var i en Korrespondance fra Island tU „Ber-

lingske Tidende", der berettede om de kort

efter Altingets Aabning i Februar 1911

forelagte to private Forfatningsforslag*).

I denne islandske Korrespondance toges

der først med ægte hjemmestyrevenlig In-

dignation Afstand fra det første af Selv-

stændighedsmænd forelagte Forslag som til-

sigtende Indførelse af en ren Personalunion

og derefter hed det beroligende: „I Mod-

sætning til det af Bjarne Jonsson og Jon

Thorkelsson fremsatte Forbundsforslag gaar

') Se „Berlingske Tidende" fra 20. Marts 1911.
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Hjemmestyrepartiets selvfølgelig kun ud paa

Ændringer i Islands Forfatning indadtil."'

Efter derefter at have nævnt som de vig-

tigste Ændringer bl. A., at der efter For-

slaget kan indføres flere islandske Ministre,

og at den islandske Ministerchef paa samt-

lige islandske Ministres Vegne skal forelægge

Sagerne for Kongen, hedder det videre ganske

uskyldigt, ligesom halvt i Forbigaaende

:

„Forfatningslovens nuværende Bestemmelse

om, at Forelæggelsen skal finde Sted i

Statsraadet, er ikke optaget i Forslaget."

Derefter omtales de foreslaaede Ændringer i

Altingets Sammensætning, og for at virke

fuldkommen beroligende i Danmark, slutter

Korrespondancen med følgende venlige For-

sikringer: „Det er vistnok meget tvivlsomt,

om Altinget kan enes om nogen Forfatnings-

ændring, i det mindste maa det anses for

givet, at Hjemmestyrepartiet vil fastholde, at

ingen Bestemmelse vedrørende Sambandssagen

kan optages i Forfatningsloven, hvilket der-

imod i høj Grad er Tilfældet med Bjarne

Jonssons og Jon Thorkelssons Forslag."

Unægtelig, det er saare fikst gjort, og

den islandske Korrespondent har sikkert

gottet sig over sin egen Snildhed ! Korre-

spondancen nævner loyalt, at Ordene „i

Statsraadet" er slettede: altsaa er intet

stukket under Stolen! Men samtidig ud-

gives denne baade i sig selv og særlig paa

Baggrund af hele den tidligere islandske

Politik saa betydningsfulde Ændring i Islands

Stilling til Rigets Statsraad, som en, der

„selvfølgelig" kun angaar „Islands Forfatning

indadtil" og som ikke vedrører „Sambands-

sagen" d. V. s. Islands Forbindelse med

Danmark! Islands Stilling til det danske

Statsraad et rent indre islandsk Anliggende!

Heldigvis har Hjemmestyrebladet „Thjo-

dolfur", som man synes at have glemt at

tage i Ed paa ikke at røbe Sandheden —
maaske fordi det allerede da laa paa sit

yderste! — , senere i en Artikel af 13.

Januar 1912 stillet disse saa troskyldigt

klingende Ord i deres rette Belysning ved

ganske tørt at udtale om Resultatet af Al-

tingets Arbejde i sidste Samling : » Udadtil

blev der gjort Forandring i vor Forbindelse

med Danmark derved, at Statsraadsbestem-

melsen toges ud af Forfatningsloven".

Denne Korrespondance i „Berlingske", der

først kaldte mig frem til Protest, nævnede

dog i hvert Fald selv, at Hjemmestyre-

partiets Forfatningsforslag indeholdt en Slet-

telse af den saa omstridte Statsraadsbestem-

melse. En islandsk Forfatter og Journalist

fotias Gudlaugsson, der næsten syntes at være

kommet til Danmark for at bearbejde den

danske Presse, forsøgte derimod den Udvej

at gøre Slettelsen af Statsraadsbestemmelsen

endnu mindre iøjnefaldende ved i en Artikel

i „Riget" af 18. April 1911, hvori han

redegjorde for Resultatet af Altingets Ar-

bejde og omtalte Forfatningsforslaget og dets

vigtigste Indhold, deriblandt at der skulde

indføres tre Ministre, rent at undlade at

nævne den ominøse Bestemmelse. Og da

jeg anholdt denne mærkelige Tavshed an-

gaaende dette Hovedpunkt, søgte han om-

sider at undskylde sig med, at han dels

havde betragtet det som „statsretligt ikke

af nogen Betydning, om Statsraadsbestem-

melsen blev staaende i den islandske For-

fatningslov eller ikke, set fra baade islandsk

og dansk Standpunkt, — han lod altsaa

ganske uvidende om hele den tidligere is-

landske Politik angaaende dette Hovedpunkt!

— og dels havde han „som andre Islæn-

dere" vænnet sig til at betragte Statsraads-

spørgsmaalet „som en forud afgjort Sag

mellem Island og Danmark siden 1908*)".

Men ikke blot modsagde han idelig sig selv,

idet han, skønt han fremstillede Slettelsen af

Statsraadsbestemmelsen som en baade fra et

dansk og islandsk Synspunkt ganske lige-

gyldig Ting, som han derfor ikke vilde tro,

at den danske Regering skulde tænke paa

*) Se „Riget« for 1. Januar 1912.
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at modsætte sig, samtidigt truede med, at

hvis Danmark virkelig vilde modsætte sig

den, saa vilde man derved „samle alle Is-

lændere om Adskillelsespolitiken", „de blev

simpelthen nødte til at prøve paa at skilles".

Saa helt ligegyldig kunde den Ting altsaa

ikke være set fra et islandsk Standpunkt!

Og dels har „Thjodolfur" ligeledes senere

tilstaaet, at m.an naturligvis paa Island var

ganske klar over, at det let kunde udsætte

Forfatningsforslaget for Fald, hvis man efter

selv at have forkastet det danske Tilbud af

1908, vilde forsøge paa ved særlig islandsk

Lov uden Rigsdagens Samtykke at tvinge

det forkastede Tilbud stykkevis igennem. I

en Artikel „Statsraadsbestemmelsen" af 22.

Dec. 1911 peger Bladet nemlig paa, at man

i Forvejen havde advaret de hidsige mod at

prøve den Vej. „Det blev ganske vist fore-

stillet dem", udtaler Bladet, „at det var i

flere Maader tvivlsomt, hvorvidt den Vej

var farbar. Islænderne havde tidligere til-

strækkeligt prøvet den Vej, og ved at gaa

med til Islandskommissionen havde de tilmed

selv indrømmet , at alle Fællesanliggender

kun kunde ordnes ad Overenskomstens Vej,

og Danskerne vilde derfor sikkert ikke tage det

vel op, hvis Islænderne nu forsøgte paa paa

egen Haand at indføre Forandringer i For-

bindelsen med Danmark^.

Endelig skal jeg belyse selve Forslag-

stillerens Red. Jon Olafssons Holdning. I et

Par lange Artikler i sit Blad „Reykjavik«

for 16. December 1911 tog han sit mest

uskyldige Ansigt paa ligesom den lille Gud

Hermes, da han blev fundet i Vuggen efter

at have bortført Appollons Køer. Han for-

sikrede — og han som Forslagsstiller maatte

bedst vide, hvad der var hans Tanke — at

han ved at foreslaa Statsraadsbestemmelsen

slettet aldeles ikke havde tænkt paa at vilde

hidføre aller mindste Forandring i den be-

staaende Tilstand, hvorefter den islandske

») „Riget" for 27. November 1911.

Minister forelægger Sagerne for Kongen i

Statsraadet. Dette Spørgsmaal var et Fælles-

anliggende, og til at ændre den i Praxis

hjemlede Tilstand krævedes derfor mere end

at tage Ordene „i Statsraadet" ud af For-

fatningsloven. „Dertil kræves en særlig Rigs-

lovgivning", og han føjede udtrykkelig til,

at en saadan ikke kunde komme i Stand

„uden den danske Rigsmagts Samtykke".

Han havde kun slettet Ordene, fordi han

mente, at „saalænge der ikke var nogen

Lov til om Forbindelsen mellem Island og

Danmark, vedtaget af begge Folk, saa havde

Altinget ingen Afgørelsesret angaaende den

Sag, og derfor hørte en slig Bestemmelse

ikke rettelig hjemme i Forfatningsloven for

Islands særlige Anliggender". Det var altsaa

nærmest alene for ikke at støde Danskerne,

at den brave Jon Olafsson vilde have disse

overflødige Ord ud ! Og endelig for at faa

de naive til at tro, at han loyalt anerkendte

Loven af 2. Januar 1871 om Islands for-

fatningsmæssige Stilhng i Riget, nægtede

han sig end ikke i en Replik overfor Folke-

tingsmand /. C. Christensen den flotte og i

en Islænders Mund ret dristige Vending:

„Jeg er ganske enig med Hr. J. C. C. i, at

Protesterne mod Loven af i8ji ikke er andet

end latterlige Slag ud i Luften."'

Ikke sandt, dette var da endelig en aaben

og tillidvækkende Forklaring, udmærket egnet

til at blive oversat paa Dansk og afvæbne

enhver Tvivl hos alle brave, godtroende

Danske. Og virkelig fandtes der en saadan

brav og godtroende dansk Mand, Magister

Holger Wiehe, der i et dansk Blad refererede

Jon Olafssons Forklaring og fandt den en

fuldstændig fyldestgørende Imødegaaelse af

alle dem hernede, hos hvem Slettelsen af

Statsraadsbestemmelsen havde „vakt en Del

Anstød", ved hvilken diskrete Omskrivning

han aabenbart særligt sigtede til mig. Han

forsikrede i eget Navn, at denne Slettelse

ikke vilde „faa den allermindste Indflydelse

paa dette Fællesanliggender den islandske
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Minister maa som hidtil møde i Rigets fælles

Statsraad, saa vist som Island, hvad enten

det behager Islænderne eller ej, stadig er

„en uadskillelig Del af det danske Rige."

Loven af i8ji om Islands statsretlige Stilling

anerkender Hr. Olafsson nemlig, om han end

er meget misfornøjet med den paa Grund af

dens Oprindelse o. s. v."*).

En troende i Danmark var det altsaa

lykkedes Jon Olafsson at vinde. Men des-

værre havde hans danske Forsvarer overset,

at der var Udtalelser i selve Jon Olafssons

Artikel, der tydelig viste at denne ikke aner-

kendte Loven af 1871. Thi andetsteds i

samme Artikel udtalte han udtrykkelig, at

saalænge indtil der kom en Lov om Islands

Stilling til Danmark, vedtaget af begge Folk

— hvad jo Loven af 2. Januar 1871 ikke

er—
,
„saalænge tilkommer det Kongen alene

at bestemme", — naturligvis under islandsk

Ministeransvar — „naar og paa hvilken

Maade de islandske Sager skal forelægges

ham" ; han nægtede altsaa her klarligt, at

dette allerede er bestemt, saaledes at Kongen

alene slet ikke kan ændre det, i Kraft af

Loven af 2. Januar 1871. Allerede dette

burde have afholdt en dansk Mand fra at

gaa ligefrem i Borgen for, at Jon Olafsson

anerkender Loven af 1871. Men med denne

Anerkendelse forholder det sig iøvrigt saa-

ledes, hvad Hr. Wiehe, der — jeg kan

næsten sige i Embeds Medfør — følger de

islandske Blade, ikke burde have kunnet

være uvidende om, at Jon Olafsson selv paa

sidste Alting, da en fornyet Protest mod

Loven af 1871 vedtoges, stillede Forslag

om følgende Dagsorden : „Tingets Afdeling

udtaler, at derved, at Altinget i sine Æn-

dringer i Forfatningsloven har holdt sig

indenfor Loven af 2. Januar 1871, har det

aldeles ikke villet anerkende Gyldigheden af

denne Lov, ligesom Altinget siden det 75?.

August iSji protesterede mod Gyldigheden af

denne Lov, aldrig nogensinde har godkendt

den."' I sin Begrundelse af denne Dags-

orden, hvorfor hele Hjemmestyrepartiet stemte,

føjede Jon Olafsson yderligere til: „Altinget

har engang for alle udtalt sin Anskuelse om

denne Sag og har aldrig nogen Sinde veget

derfra og vil aldrig gøre det" *). Men hvad

Altinget udtalte i 1871 var dette: „Tinget

kan ikke anerkende, at Loven af 2. famiar

i8ji, som den foreligger, er hindende for

Island"'. Saaledes taler Jon Olafsson altsaa,

naar han før Valg paa Island skal rede-

gøre for sin „Anerkendelse" af Loven af

1871!

Men uheldigvis for Jon Olafsson — og

for hans danske Garant — havde tilmed en

anden islandsk Journalist af Hjemmestyre-

partiet, nemlig den før nævnte Jonas Gud-

laugsson, paa Forhaand ganske desavoueret

hans Forklaring. Utilstrækkeligt indviet i

Taktikens Hemmeligheder, som han aaben-

bart var, havde han nemlig i sine Indlæg i

„Riget", der fremkom længe før Jon Olafs-

sons Forklaring, aldeles ikke lagt Skjul paa,

at Meningen med Slettelsen af Statsraads-

bestemmelsen naturligvis var at opnaa ganske

det samme som det, Kommissionsudkastet af

1908 vilde hjemle derved, at det ikke op-

førte Statsraadet blandt de fælles Anliggender,

nemlig at Island selv alene fik Ret til at

bestemme, hvor og hvorledes de islandske

Sager skulde foredrages Kongen. Skønt Al-

tinget selv havde forkastet hele det danske

Tilbud, hævdede han nemlig, at Danskerne

skulde være bundne ved det og ikke kunde

nægte Islænderne ved særlig islandsk Lov at

indkassere Indrømmelserne enkeltvis. Og til

yderligere Begrundelse tilføjede han: „Og

sluttelig — hvad er naturhgere, end at

Islænderne hestemmer selv, hvor deres særlige

Sager, Sager, som er Danmark fuldkommen

uvedkommende, lægges frem for Kongen?"

„Vilde de ellers kunne regnes for at være

*) I ,København" for den 15. Januar 1911. *) Altingstidenden for 1911 B. II S. 2097 flg.
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Islands særlige Sager?" føjede han endog til

med en Forklaring, der røbede, at han

trods sin paastaaede Uvidenhed om Spørgs-

maalets Betydning for Island og Danmark

naturligvis udmærket godt kendte de tid-

ligere islandske Fortolkninger med Hensyn

til Statsraadet*). Men [forøvrigt ilede ogsaa

„Isafold" med den 20. December 1911 at

protestere mod Jon Olafssons Artikel, hvori

Bladet saa' et skammeligt Tilbagetog, og

hævdede med Styrke, at det „er blevet et

urokkeligt, brændende Krav for det islandske

Folk at tage vor Minister ud af det danske

Statsraad."

Ligesaa uheldig var Jon Olafsson dernæst,

naar han i den anførte Artikel tillige havde

forsikret, at Slettelsen af Statsraadsbestem-

melsen aldrig for ham havde været noget

Hovedpunkt, og at han derfor slet ikke vilde

have stillet noget Forslag derom, ja endog

vilde have stemt derimod, hvis han havde

anet, at det skulde kunne volde Forfatnings-

forslagets Stadfæstelse Vanskeligheder, medens

han derimod nu, da det virkelig viste sig,

at man fra dansk Side vilde have Forslaget

nægtet Stadfæstelse netop af den Grund,

lige saa lidt som nogen anden Islænder paa

nogen Maade kunde gaa med til at gøre

mindste Ændring paa dette Punkt. Ikke blot

var nemlig Selvmodsigelsen i denne For-

klaring aabenbar, — og derved, at Forfat-

ningsforslaget var fremsat som privat For-

slag paa Altinget og som en fuldstændig

Overraskelse for alle hernede, var det jo

endog positivt forhindret, at der fra dansk

Side kunde nedlægges nogen Indsigelse før

Fremsættelsen. Men hele Forklaringen om,

at Bestemmelsen ikke fra islandsk Side til-

lagdes videre Betydning, gendreves tilstrække-

ligt af et andet islandsk Vidnesbyrd, nemlig

„Isafold" for den 27. September, hvori

Bladet før Valgene gennemgik hele Forfat-

ningsforslaget Punkt for Punkt og deri ud-

talte, at Bestemmelsen om Slettelsen af Stats-

raadsbestemmelsen var „den allervigtigste af

alle de joreslaaede Forfatningsandringer"' —
altsaa vigtigere end Afskaffelsen af de Konge-

valgte og Indførelsen af Valgret for Kvinder

og Tjenestefolk m. m.

!

Men endelig har Hjemmestyrebladet „Tho-

dolfur" for den 13. Januar 1912 holdt

Dommedag over hele Jon Olafssons For-

klaring i følgende Ord, hvorigennem enhver

føler, at Sandhedens uforfalskede Røst taler:

„Udadtil blev der" — nemlig paa Altinget

i 1911 — „gjort Forandring i vor Forbin-

delse med Danmark derved, at Statsraads-

bestemmelsen toges ud af Forfatningsloven.

Thi det kan ikke have været Altingets Me-

ning kun at slette denne Bestemmelse, men

siden hen at ville finde sig i, at vore Sager

fremdeles forelægges i Statsraadet. Hensigten

kan klin have varet den nu at tage vore

Saranliggender helt og holdent ud af Stats-

raadet, — ellers vilde Slettelsen af Statsraads-

hestemmelsen ikke have varet andet end en

latterlig Komedie, som vilde have varet vort

Folk og vort Ting til den største Spot og

Skam."

Videre Vidneførsel paa dette Punkt er

sikkert overflødig*). Masken er falden!

Maaske man nu vilde sige: Men i 1908

var de danske Medlemmer af Islandskommis-

sionen jo gaaede med til, at de islandske

Sager ikke skulde forelægges i Statsraadet.

Dertil er kun at svare: Ja, men dette var

**) „Riget" for den 24. April 1911.

*) Jeg skal derfor ikke opholde mig ved, at

efterat denne Afhandling var skrevet, ogsaa en

radikal Personalunionsmand og Medarbejder af

„Isafold" i stik Modstrid med „Isafold"s egne tid-

ligere Udtalelser, i „Politiken" har forsøgt en lig-

nende Bortforklaring af Statsraadsbestemmelsen

som den, »Isafold" den 20. Dec. 1911 saa skarpt

angreb Jon Olafsson for. Herom skal jeg nejes

med at henvise til mit Svar i „Politiken" for 1.3.

Marts 1912.
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et saa uhyre Fejlgreb, at efter at Islænderne

selv i 1909 ved haanligt at forkaste Kom-

missionsudkastet har befriet Danmark fuld-

stændigt for det hele ligesaa velmente som

lidet gennemtænkte Tilbud, bør et sligt

skæbnesvangert Tilbud aldrig gøres mere.

Thi Statsraadet er den eneste Rigsinstitution,

hvorigennem der, hvis Statsraadet da gør

sin Pligt, eventuelt kan øves Kontrol med,

at Islænderne ikke ved særlige islandske

Love søger at ændre og udhule den be-

staaende Statsforbindelse. Den uansvarlige

Konge alene kan ikke være et tilstrækkeligt

Værn her. Thi indrømmedes det først, at

det af Islands Selvstyre skulde følge, at de

særlige islandske Sager ikke maatte fore-

lægges Kongen i Statsraadet, saa vilde Is-

lænderne selvfølgelig og for saa vidt med

fuld Ret kræve, at Kongen ved Spørgsmaalet

om Stadfæstelse af islandske Love heller ikke

maa følge andre end sin islandske Ministers

Raad. Nu blander de andre Ministre sig

ganske vist faktisk ikke længer i selve Ord-

ningen af Islands Særanliggender og bør

heller ikke gøre det. Men derimod er det,

som det med rene Ord udtaltes i Motiverne

til det islandske Forfatningsforslag at 1903

„alle de andre Ministres Pligt at protestere,

hvis Islandsministeren skulde gøre Forsøg

paa at tilraade noget, hvorved Rigets Enhed

vilde udsættes for Fare eller de danske Stats-

borgeres Ligeret krænkes" *). Er Statsraadet

derimod først ophævet som Kongens øverste

fælles Raad i alle Rigets Anliggender, da er

Rigets Enhed i Virkeligheden sprængt: da er

Kongen i alle Islands særlige islandske Anlig-

gender ikke længer dansk Konge, men en særlig

islandsk Konge, som alene tør handle efter

en islandsk Ministers Raad! Og det vilde

da tilsidst gaa Kongen som det gik den

norsk-svenske Konge i 1905, at han stemp-

ledes og dømtes som en fremmed Lands

Konge den Dag, han ikke blindt vilde følge

Altinget i en Aktion mod Danmark, ført

ved Hjælp af særlige islandske Love, der

ændrede Forbindelsen.

Men derved forstaas det tillige, at det

islandske Krav om, at Islands Minister ikke

i Islands særlige Sager maa sidde i Stats-

raadet, indeholder som i en Nød hele det

islandske Personalunionskrav. Deri at Statens

øverste Raad, Statsraadet, nu er fælles for

Island og Danmark i alle Sager, ligger, at

Island er en „uadskillelig Del af den danske

Stat" ; omvendt er Personalunionen delvis

anerkendt, saasnart de islandske Særanlig-

gender, ja selv Kontrollen med, at de is-

landske Love ikke griber ind i FæUesanhg-

genderne, tages helt og holdent ud af Stats-

raadet. Derfor er Statsraadets Ophævelse

som fælles Rigsorgan den første Skanse, den

islandske Politik maa over for at gennemføre

sit Personalunionsprogram.

Men derfor vil man ogsaa forstaa, hvilken

principiel Betydning Islænderne vilde lægge

i Slettelsen af de to smaa Ord: „i Stats-

raadet" i den nuværende islandske Forfat-

ningslov. Thi at Islænderne selv i 1903

vedtog disse Ord. deri ligger uimodsigeligt

en Anerkendelse fra deres Side — trods

Protesterne mod Loven af 1871 — af Dan-

mark og Island som udgørende én udelelig

Stat. Dette er da ogsaa oftere aabent er-

kendt fra islandsk Side. Under Forhand-

lingerne paa Altinget om Kommissions-

udkastet i 1909 udtalte saaledes Kommis-

sionsmedlem Rektor Stejan Stefansson: „Ved

Statsraadsbestemmelsen i Forfatningsloven har

vi udtrykkehgt anerkendt, at vi er en Del

af den danske Stat" *). Og paa tilsvarende

Maade har Prof. ved Islands Universitet

Einar Arnorsson nylig henvist til, at ved

Bestemmelsen i Forfatningsændringen af 1903

§ 1, hvorefter de særlige islandske Anlig-

gender skal forelægges Kongen i Statsraadet,

har Altinget selv anerkendt, at Island og

*) Altingstidenden for 1902. C. S. 5. *) Altingstidenden for 1909 B. I S. 304.
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Danmark tilsammen udgør én Stat*). Om-

vendt ilede Islands altid ivrige, men ikke

altid lige snedige svenske Ven, Red. Ragnar

Lundborg, med strax efter den Jon Olafsson-

ske Ændrings Fremsættelse at buse ud med,

hvilken vidtrækkende Betydning de islandske

Politikere bagefter vilde lægge i Statsraa-

dets Ophævelse. Han udtalte nemlig, at

„Kongen for Fremtiden vil bhve en særlig

islandsk Konge, noget som han i Overens-

stemmelse med den gamle Forbundstraktat

af 1262 efter Loven er, men som Danmark

ej vil erkende." Og han føjede endog til,

at hvad alle Islændere ønsker at slaa fast

derved, er: „Anerkendelse af den lovlige

Ret til Uafhængighed, som Island altid har

haft, lige siden det 1262 blev Kongerige"**).

Som man ser, det er ikke Smaating, den

fra islandsk Side oftest saa vel instruerede

Hr. Lundborg faar ud af de smaa Ord „i

Statsraadet", hvis Slettelse Hr. Holger Wiehe

fandt saa overmaade uskyldig!

Nu vil man maaske sige, at en Lund-

borgs Fortolkninger bør ikke tages alvorligt.

Ganske vist ikke, hvis der ikke var mange

andre Ting, der talte for dem. Men at

Vejen vilde Hgge aaben for Ændring af den

bestaaende Statsforbindelse gennem særlige

islandske Love, naar ingen uden Islands

egen Minister skulde være ansvarlig for, at

de ikke overskred den særlige islandske

Lovgivningsmyndigheds Grænser, maa enhver

kunne forstaa. Og at Islænderne har Viljen

til at betræde denne Vej, viser jo klarligt

selve Forsøget paa at ophæve det fælles

Statsraad gennem en Ændring i den særlige

islandske Forfatningslov. Men havde den

danske Konge først af Frygt for at „bryde

den islandske Parlamentarisme" — for at

citere Jonas Gudlaugsson — engang veget

tilbage for at nægte en islandsk Lovs Stad-

fæstelse trods dens aabenbare Sigte mod

Indgreb i Ordningen af Fællesanliggenderne,

saa var jo Banen fri. Saa behøvede man

blot at optage Opregningen af Islands sær-

lige Anliggender i selve den islandske For-

fatningslov og samtidigt stryge Henvisningen

til Loven af 2. Januar 1871 i Forfatnings-

lovens § 1, ligesom man nu har strøget

Henvisningen til Statsraadet. Saa var Af-

grænsningen af Islands Særanliggender efter

Hafsteins Teori af 1903 forvandlet til en

særlig islandsk Bestemmelse, og da Island

altid har protesteret mod Gyldigheden af

Loven af 1871, vilde Islænderne derefter

paa egen Haand kunne ændre Omfanget af

Islands Særanliggender og lidt efter lidt for-

vandle det fælles til særligt.

Uretfærdig Mistænkeliggørelse, vil man

maaske sige. Ak nej, selve Altingstidenden

for 1911 viser med sort paa hvidt, hvor-

ledes de islandske Politikere allerede paa

sidste Alting uden Partiforskel brød Hove-

derne for ved en Opregning af Særanliggen

derne i selve den islandske Forfatningslov at

kunne stryge Henvisningen til Loven af 1871

uden at Danskerne mærkede Hensigten.

Forsøget strandede vel tildels paa, hvad der

udtrykkelig udtaltes i Altingets Betænkning,

at naar Islænderne selv kun optog de Sager

som deres Særanliggender, som Loven af

1871 erklærer for Islands Særanliggender —
og de var jo nødte til at optage dem i

ganske uforandret Omfang for at kunne

hævde, at de tilsigtede alene en formel, ikke

nogen reel Ændring af den bestaaende Stats-

forbindelse, — saa anerkendte de derved

selv indirekte, saa nødigt de vilde, den

samme Lov af 1871, som de vilde udenom*).

Men dette har dog næppe været den af-

gørende Grund til, at Forsøget opgaves

endnu denne Gang, thi som Dr. Jon Thor-

kelsson med Rette fremhævede, Altinget aner-

kendte lige saa fuldt indirekte Loven af 2.

Januar 1871 derved, at det paa saa mange

*) „Andvari" for 1911 S. 191.

**) Se Karlskrona-Tidningen for 15. April 1911. *) Altingstidenden for 1911 B. II S. 430.
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Punkter ændrede Forfatningsloven at 1874

uden dog at rokke ved dens § 1, der med

Navns Nævnelse henviser til Loven af 187 1

som Grundvolden for hele Islands Forfat-

ning*). Og at det i Virkeligheden var,

fordi en Slettelse af Henvisningen til denne

Lov altfor tydelig vilde røbe Hensigten og

derfor føre til hele Forfatningsforslagets Fald,

fremgaar — omend indirekte — tydeligt

nok af følgende Udtalelse af samme Dr. Jon

Thorkelsson, der absolut vilde have Henvis-

ningerne til Loven af 1871 slettede: „Og

med Hensyn til det Punkt, at Kongen ikke

skulde ville stadfaste dette Forfatningsforslag,

hvis Henvisningerne til Loven af iSyi tages

ud af det, da er jeg ikke bange for at røre

ved § 1 i Forfatningsloven af den Grund**).

Nu nøjedes man vel i 1911 med at vedtage

en fornyet Protest mod Loven af 1871 i

Form af en særlig Altingbeslutning. Men

hvorledes man eventuelt kunde gaa frem,

naar først den udtrykkelige Henvisning til

Loven af 1871 Ij-kkelig var blevet slettet,

det røbes i følgende noget uforsigtige Ud-

talelse af Benedikt Sveinsson: „Islands Lov-

givningsmagt vilde ikke have bundet sine

Hænder ved at opregne disse Anliggender

(de særlige Anliggender), thi det vilde staa

fuldstandigt i dens egen Magt senere hen at

forandre denne Bestemmelse og skille sig af

med Faarene enkeltvis, eftersom Tinget selv

mente, der var Trang dertil" ***).

At de islandske Politikere vilde prøve

denne Vej frem, og at Slettelsen af Stats-

raadsbestemmelsen skulde være den første

forsigtige Begyndelse paa denne ny Taktik,

var jeg nu strax ganske klar over, thi en

af Islands yngre Politikere havde været saa

aabenhjærtig for længe siden at røbe hele

Slagplanen i et islandsk Tidsskrift — sagtens

i den Tro, at ingen Dansker, i hvert Fald

*) Anf. Sted S. 1008.

**) Anf. Sted S. 895.

***) Anf. St. S. 1002,

ingen Dansker med politisk Forstaaelse læste

det. 1 en lang og iøvrigt ret barnligt

skrevet Afhandling i Tidsskriftet „Eimreidin'*

for 1910 udviklede nemlig Gisli Sveinsson

først, hvorledes man nu skulde høre op at

forhandle med Danskerne; det var Kongon

alene, som Islænderne havde at skaffe med.

„At vi overhovedet nogen Sinde indlod os

paa at forhandle med Danskerne, var til en

vis Grad en Indrømmelse fra vor Side og et

Forsøg paa saa meget hurtigere at komme til

Maalet. Men da det nu ikke gik, saa nytter

det ikke længere". Det Maal, som efter

hans Fremstilling alle Islændere, for manges

Vedkommende maaske nærmest ubevidst,

stræber efter, er fuld Adskillelse; selv Konge-

fællesskabet med Danmark betragter han kun

som et Gennemgangs- eller Overgangstrin.

Og han udvikler nu nærmere, hvorledes det

Maal skal naas. Først skal Altinget be-

slutte, at Loven af 2. Januar 1871 ikke

gælder for Island, „saa er det Bjærg formelig

ryddet af Vejen", siger han naivt. Det var

det. Altinget for anden Gang — og med

ganske samme Virkning !
— højtideligt gjorde

i sidste Samling ved en Tingsbeslutning af

5. April 1911. „Dernæst", hedder det,

„bør Islænderne bygge deres Forfatningslov

paa Islands Retsgrundvold som suverænt

Rige. Vor Forfatningslov skal være Vaabenet.

Det vil være umuligt i Længden at nægte

Islænderne Ret til at forme deres Forfat-

ningslov, som det passer dem selv, og Dan-

skerne vil staa slet, hvis de i Striden agter

at gøre gældende, at Loven af 1871 om
Islands Stilling i Riget er lovligt givet for

Island". „Men faar vi først Fremgang her,

da vil det lidt efter lidt føre til Anerken-

delse af Landets Suverænitet, og da er Is-

lænderne selv Herre over, hvad de vil gøre

— og kan da forkynde Landets Suverænitet,

saa snart der frembyder sig en gunstig Lej-

lighed til at sige sig løs fra Forbindelsen

med Danmark".

Det falder mig nu her ikke ind at tro, at
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Flertallet af det islandske Folk skulde være

saa opsat efter Adskillelse som denne røde

Revolutionære, der vil genindføre den gamle

Fristat, hvor Friheden iøvrigt kun var saa

som saa og nærmest til for de store. Tvært-

imod maatte Hr. Gisli selv, da han ved

sidste Valg som den eneste aabne Adskillel-

sesmand bejlede til de islandske Vælgeres

Stemme, berolige de bekymrede Vælgere i

Kredsen med, at han ikke tænkte sig en

Adskillelse før „om lange Tider". Men

selve Slagplanen var iøvrigt aabenbart an-

givet rigtigt nok, selvom det ikke just var

klogt saa tidligt at røbe den. Thi for de

islandske Politikere, der ikke vil loyal For-

handling med Danmark, og som heller ikke

tør prøve en lille rask Revolution efter

Norges Exempel i 1905, er der slet ikke

anden Vej frem end den af Gisli angivne:

at prøve at ændre Forbindelsen med Dan-

mark gennem Ændringer i den særlige is-

landske Forfatningslov.

Og at det nu netop var Hensigten med

det paa sidste Alting af begge islandske

Partier i Forening vedtagne Forfatnings-

forslag at prøve den af Gisli Sveinsson an-

givne Taktik, det skal jeg nu til Afslutning

godtgøre ved endnu engang at føre mit fri-

villige islandske Kronvidne, Hjemmestyre-

bladet „Thjodolfur". Dette Blad udvikler i

en Artikel om Statsraadsbestemmelsen af 22,

Dec. 1911 først, hvorledes det lige fra Be-

gyndelsen af altid har været det islandske

Folks Stræben at løse de islandske Særan-

liggender helt fra enhver dansk Kontrol.

Dette Maal vilde være naaet ved Kommis-

sionsudkastet af 1908, hvis Selvstændigheds-

partiet ikke havde forkastet det, fordi de nu

pludselig vilde have ogsaa Udenrigsstyret og

Militærvæsenet anerkendt som islandske Sær-

anliggender — de burde efter Thjodolfurs

Mening aabenbart have ventet med at stille

disse Krav, indtil Islænderne forst havde

indkasseret de mange ny danske Indrøm-

melser! „Thjodolfur" fortsætter derefter:
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„Man har stadig hørt Selvstændighedsmæn-

dene, naar man gik dem paa Klingen med

Spørgsmaalet om, hvorledes de agtede at

skille os af med Fællesanliggenderne, gentage

det Omkvæd, at der var altid en anden Vej

frem dér. Selvom det berømte Udkast var

faldet redningsløst til Jorden, saa var dog

ikke alle Sunde dermed lukkede: ved Foran-

dringer I den islandske Forfalningslov vilde

man kunne faa klemt Danskerne Hl al gaa

med Hl alle de Forandringer i Forbindelsen^

som Island havde Brug for. Det blev ganske

vist forestillet dem, at det var i flere Maader

tvivlsomt, om den Vej var farbar. Islæn-

derne havde tilstrækkelig prøvet den før, og

ved at gaa med til Islandskommissionen

havde de tilmed selv indrømmet, at alle

Fællesanliggenderne kun kunde ordnes ad

Overenskomstens Vej , og Danskerne vilde

derfor sikkert ikke tage det vel op, hvis Is-

henderne nu forsøgte paa paa egen Haand at

indføre Forandringer i Forbindelsen. Men

naturligvis vendte Selvstændighedsmændene

det døve Øre til disse Grunde som til alle

andre af deres Modstanderes fornuftige Be-

tragtninger. Og paa det sidste Alting blev

da begge Partier enige om at tage Bestemmel-

sen om Sagernes Foredragelse i Statsraadet ud

af Forfatningsloven."' „Men nu", tilføjer

Bladet — i en iøvrig ikke altfor skuffet

Tone — „synes det som om de Mænds

Formodning, der tvivlede ^m, at Islanderne

kunde faa gennemført denne eller andre For-

andringer i Forbindelse)! med Danmark ved

Hjiclp af sarlig islandsk Lov, skal gaa i

Opfyldelse."

I disse Ord er hele den maskerede is-

landske Aktionspohtik afsløret saa tydelig,

at yderligere Bevisførelse sikkert er over-

flødig. Jeg skal nu slet ikke udtale nogen

patetisk Forargelse over hele denne nyeste

islandske Politik, som det i alt Fald er mig

en Tilfredsstillelse endelig at kunne trække

frem i fuldt Dagslys. Man kan beklage, at

ikke blot en Politiker af Jon Olafssons Art,

37



En ny Fase i islandsk Politik

men at ogsaa en Mand med saa mange

store personlige Egenskaber som Hannes

Hafstein lige til det sidste paa Vælgermøder

har forsvaret sin ham dog saa ganske uvær-

dige Lære om det islandske Forbehold i

1903, der skulde give Islænderne Ret til,

saasnart de havde indkasseret den danske

Regerings Indrømmelse, at frigøre sig for

det Vilkaar, der var den udtrykkelig udtalte

uomgængelige Forudsætning for Indrømmel-

sen. I en Verden, hvor de store Stater

altid har anset det for deres Ret, naar deres

Interesse formentlig krævede det, at overliste

hinanden og uden Barmhjærtighed at træde

de mindre Staters Ret under Fødder, bør

man ikke altfor stærkt falde i Forundring

over, at et lille vaabenløst Folk søger at

overliste det større og stærkere. Og hvis

det danske Folk, efter nu at være advaret,

virkelig skulde vise sig ligesaa naivt god-

troende overfor islandsk Politik som i de

Herrens Aar 1906— 08, saa vilde det sandt

at sige heller ikke fortjene bedre Skæbne

end at blive ført grundigt og ynkeligt bag

Lyset.

Derfor er der nu heldigvis ikke længer

Fare. Det er forlængst kommet altfor tyde-

ligt frem i hele den danske Presse, at det

islandske Fortatningsforslag ikke kan ventes

stadfæstet, saaledes som det foreligger, til at

man paa Island kan være i Tvivl. Den

nuværende islandske Minister Kristjan Jonsson

har vel Gang paa Gang paa Island offentlig

benægtet, at Danmarks Konge ogsaa har

givet ham tydelig Besked derom. Han har

kun derved yderligere godtgjort, hvor nød-

vendigt det er at opretholde Statsraadet som

fælles Rigsorgan for, at der dog i det mindste

kan vare et Sted, hvor Kongen i islandske

Anliggender kan udtale sig som hele Rigets

Konge uden at udsatte sig for at blive ladt i

Slikken af sin islandske Minister. Men at

iøvrigt Danmarks Konge nødvendigvis maa

ønske at efterlade Riget udelt, som han har

modtaget det, og som hans Riges Grundlov

byder, og at han derfor ikke uden den

danske Rigsdags Samtykke kan stadfæste

noget islandsk Forfatningsforslag, der aabent

sigter til at undergrave Rigets Enhed, bør

ingen forstandig Islænder kunne være i

Tvivl om.

Heldigvis fremgaar det ogsaa af alle

Hjemmestyrebladet „Thodolfur"s Udtalelser,

at de forstandigere Elementer indenfor

HjemmestjTepartiet i Virkeligheden kun med

Ulyst og med begrundet Tvivl om Udfaldet

er gaaede med til den hele Aktion, ja, at

de maaske endog tildels nærmest kun er

gaaede med for at vise, hvor uigennemførlig

hele Selvstændighedspartiets Personalunions-

politik er. De forstaar utvivlsomt ogsaa

kun altfor godt, at Selvstændighedsmændene

kun vil drive dem frem til en Aktion, som

tilsidst maa opgives, for saa bag efter at

kunne falde over dem som Forrædere og

slaa sig selv op som de eneste rette Fædre-

landsvenner. Og de kan ogsaa roligt hen-

vise til, at Selvstændighedsmændene, der

var tamme nok, da de selv sad ved Roret,

heller ikke, om de var ved Magten nu,

vilde besidde Magtmidler til at gennemtvinge

Forfatningsforslaget overfor den danske Konges

og det danske Folks Modstand. Thi naar

Einar Hjorleifsson nylig i „Isafold" har ladet

sig forlyde med, at Danmark ikke kunde

tage mod en Konflikt, naar alle Islændere

vilde nægte at være Ministre, hvis Forslaget

ikke stadfæstes, da forstaar enhver, at en

saadan Ministerstrejke , der paa Forhaand

ikke just er særlig sandsynlig paa Island,

kun vilde være et Slag i Luften, saa længe

Islænderne ikke tør tage det næste Skridt

:

at efterligne Norges Exempel i 1905 og

ogsaa afsætte Kongen. Thi ellers maa den

islandske Minister blive ved at fungere, ind-

til der findes en Eftermand, da Island selv

ikke kan undvære en Regering. Og det

vilde dog sikkert blive vanskeligere for Island
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at finde en ny Konge end for Kongen at

finde en ny islandsk Minister! Men da ikke

blot Hjemmestyrepartiet altid har været klar

over, at en Adskillelse fra Danmark let

kunde blive til den største Fare for Islands

Frihed og Nationalitet, men ogsaa selv de

dristigste Selvstændighedsmænd altid har fra-

lagt sig, at de skulde tænke sig en Ad-

skillelse før „om halvandet Hundrede Aar"

eller „om lange Tider", kan det ikke tænkes,

at nogen blot nogenlunde forstandig Politiker

for Alvor skulde ønske allerede nu til Som-

mer at styrte Island ud i en Konflikt, hvis

Udgang ikke kan være tvivlsom. Det ses

da ogsaa af det sidste Altings Forhand-

linger, hvorledes Talerne af de forskellige

Partier til Forsvar for, at de ikke allerede

denne Gang har foreslaaet i deres Forfat-

ningsændringer at afskaffe den fælles Ind-

fødsret eller den fælles Højesteret, hvad de

dog mente at have fuldstændig Ret til, be-

grunder dette med, at et saadant aldeles

utvetydigt Indgreb i Fællesanliggenderne

ufejlbarligt vilde føre til Konflikt med Dan-

skerne og til Fald for hele Forfatningsfor-

slaget. Dette synes heldigvis ikke at tyde

paa nogen altfor brændende Lyst til Konflikt

i Øjeblikket.

En af de aller radikaleste Selvstændig-

hedsmænd, selve Komm.issionsudkastets Bane-

mand Skiili Thorodssen, har da ogsaa allerede

blæst til Retræte. I „Thjodviljen" for 5.

Februar 1912 udtaler han, at der nu er al

Sandsynlighed for, at Forfatningsforslaget vil

blive nægtet Stadfæstelse, dersom det paa

næste Alting paany vedtages uforandret —
han skænker altsaa ikke Minister Kr. Jonssons

Forsikringer i modsat Retning mindste Tiltro.

Han tilføjer derefter: „Det samme Maal, som

vi Islændere nu vil naa ved Borttageisen af

Statsraadsbestemmelsen, nemlig at slaa fast,

at de danske Ministre slet ikke har Lov til al

blande sig i Islands sccrlige Anliggender, det

kan vi imidlertid ogsaa naa paa anden

Maade, nemlig ved at bestemme, at Sagerne

skal forelægges Kongen i Statsraadet eller

andet Steds, hvor han, selvfølgelig paa den

islandske Minisiers Ansvar, „bestemmer".

Dette er jo et aabenbart Tilbagetog, selvom

han ved et nyt, denne Gang i selve Lov-

teksten udtalt Forbehold vil søge paany at

holde Stridsspørgsmaalet aabent. Men de

islandske Politikere er dog næppe saa ufor-

standige, at de, naar de vil forsikre, at de ikke

ved at slette Statsraadsbestemmelsen tilsigter

at rejse det gamle Stridsspørgsmaal eller røre

ved Islands Stilling til Danmark, skulde i

Stedet indføre en anden Bestemmelse, der

ganske tydeligt overfor Danmark angiver

denne Hensigt, og som Hr. Skuli ogsaa

aabenhjærtigt tilstaar netop skal tjene denne

Hensigt! Ej heller er de næppe saa lystne

efter selv at berede islandsk Politik Neder-

lag, at de skulde letsindigt udsætte sig for

at blive nødt til at ændre deres Forslag ikke

blot en men to Gange!

Heller ikke vil det nytte, at Einar Hjor-

leifsson som et sidste Middel til at æg%Q

Islændernes Mod tager sin Tilflugt til den

gamle Tale, der næsten er blevet et islandsk

Slagord, at Danskerne skal man ikke bryde

sig om, de kender kun én Politik overfor

Island: altid tilsidst at give efter. Unægtelig,

der har været kun altfor megen Sandhed i

disse Ord. Skønt danske Indrømmelser aldrig

har haft anden Virkning end strax at afføde

nye islandske Krav, saaledes baade i 1871,

1874 og 1903, saa gik man endda i 1908

i altfor godhjærtet Godtroenhed til en saadan

Buket af ny Indrømmelser, at der efter den

Hafsteinske Fortolkning af Udkastet af et

samlet dansk Rige knapt blev Navnet tilbage

og ellers kun Byrder for Danmark overfor

Island. Men denne Gang ventede Islænderne

ikke engang med at rejse de ny Krav, der-

iblandt ogsaa det om Slettelse af det blotte

Navn af et samlet dansk Rige, indtil de

havde bragt de ny Indrømmelser i Havn.

Denne Gang troede de i den Grad at kunne

betragte Danmark som en Faktor, man ikke
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behøvede at regne med, at de islandske

Partier tillod sig at slaas om Fangsten, før

de endnu havde halet den inden Borde.

Men hermed skød man dog over Maalet.

Fra den Dag skriver sig en ny Kurs i

dansk Politik overfor Island, en ny Tone

og en ny Aand, der ikke vil tillade nye

uovertænkte Indrømmelser, men kræver en

rank Holdning overfor de umodne islandske

Krav og en maalbevidst Politik uden Fraser.

Denne nye Kurs vil Islænderne handle for-

nuftigt i at regne med, selvom den endnu

nærmest alene har givet sig Udtryk i Pres-

sen, Thi den vil, ikke blot som en naturlig

national Oprejsning overfor det islandske

Overmod i 1909, men ogsaa som den eneste

i Længden holdbare Politik, ved sin egen

Magt efterhaanden vinde alle hernede, der

overhovedet skænker det islandske Spørgs-

maal Interesse. Allerede nu er der sikkert

ingen af de danske Rigets gode Mænd, der

sad i Islandskommissionen, der mere vilde

vedtage Tilbudet i 1908 uændret. Ja Dan-

skernes første Mand i 1 908 /. C. Christensen

har allerede tydeligt nok betegnet hele Ud-

kastet af 1908 som prahlish talt dødt.

Denne ny Kurs har ingen Brod mod Is-

lands Frihed og nationale Selvstændighed.

Den ønsker ikke at gøre mindste Skaar i

det saare vidtstrakte Selvstyre, som Island

allerede nu har, men strækker endog gærne

Haanden ud til ny venskabelige Forhand-

linger om øget Selvstyre indenfor Rigets

Rammer. Den ønsker blot ikke — saa længe

den fulde Adskillelses Time ikke er inde —
at gaa med til et særligt islandsk Lilleput-

Kongerige Island, der altfor let vilde blive

et nordisk Marokko, en Bold for fremmede

Kapitalers og fremmede Magters Interesser,

og som overfor Danmark kun vilde forsøge

at efterligne Norges Holdning overfor

Sverrig, indtil Unionsbaandet sprængtes.

Island som et frit Land indenfor det danske

Rige, det er det Krav, som baade Islands

eget Velfærd og Danmarks Ære kræver, at

man ikke mere viger bort fra, saalænge en

fortsat Statsforbindelse overhovedet skal opret-

holdes.

Og lykkeligvis stemmer dette Krav ganske

med, hvad Islændernes egen største Mand

og mest fremsynede politiske Fører, Jon

Sigurdsson selv har udtalt om den Stilling,

Island burde indtage overfor Danmark. I

1856 henviste han nem.lig til, at efter Is-

lændernes eget Programforslag i 1851, det

Forslag, der efter Einar Hjorleifssons Ord

siden da har været Islændernes politiske

Ledestjærne, blev Island „ikke nogen Stat,

men en særlig Statsdel med frit Regerings-

styre som et Land for sig". Og han til-

føjede derefter disse gode og gyldne Ord,

der burde opslaas paa alle offentlige Byg-

ninger paa Island: ^Saaledes hør Forbindelsen

mellem Island og Danmark være ordnet, hvis

den skal opnaa at vccre varig".

Efterskrift. Lige forinden denne Artikel

skulde gaa i Trykken, er der kommet —
iøvrigt uklare og mistænkelige —• Telegrammer

fra Island om en Sammenslutning af begge

islandske Partier om Gennemførelse af „For-

bundssagen" i Forbindelse med B'orfatnings-

forslaget. Dette synes at tyde paa, at de is-

landske Politikere nu har indset Umuligheden

af at gennemføre deres oprindelige Plan: at

tvinge Personalunionskravet igennem ved

ensidig islandsk Lov uden foregaaende For-

handling med Danmark. Formaalet med min

Indgriben er saaledes allerede foreløbigt

naaet.



ET PAR BEMÆRKNINGER OM FORFATNINGSSAGEN
Af Justitsraad H. WuLFF.

HR. Redaktør! Vil De ikke nok give

mig Plads i Deres ærede Blad for

nogle Bemærkninger til Journalist Holger R.

Angelos Artikel om samme Emne forleden

her i Bladet?

Jeg har med Fornøjelse læst denne Ar-

tikel, som jeg finder velskreven og for flere

Punkters Vedkommende ogsaa vel motiveret,

men det kan ikke være Hr. Angelo ube-

kendt, at det Hovedstandpunkt, han hævder,

forlængst har været forfægtet i Højrepressen

og ganske særlig i „Nationaltidende" og er

godkendt af de allerfleste besindige Højre-

mænd — det Standpunkt, at en Forfat-

ningsændring, omfattende baade Folkething

og Landsthing, maa ønskes gennemført,

medens de konservative Partier endnu har

Flertal i Landsthinget. Heri ligger dog ikke

nogen Indvending imod , at Spørgsmaalet

atter og atter tages op, eventuelt for at be-

lyses fra nye Sider.

Men dette forekommer mig ikke at være

sket i Hr. Angelos Artikel. Han tager ikke

afgørende Standpunkt til de forskellige For-

slag, der alt har været offentlig fremsatte,

og han stiller ikke selv Forslag til en Løs-

ning af Spørgsmaalet om Landsthingets nye

Sammensætning. Med Rette gør han gæl-

dende, at det, der bør tilstræbes ved en ny

Ordning er, at Landsthinget faar en Sam-

mensætning , der kan hævde dette Things

grundlovmæssige Selvstændighed ved Siden

af Folkethinget, og han fastslaar som en

absolut Betingelse for, at de konservative

Partier kan gaa med til en ændret Valg-

maade til Landsthinget, at Valgene til Folke-

thinget sker efter Forholdstals- Valgmaadcn.

Naar han imidlertid synes at være glad

over en Udtalelse i „Aalborg Amtstidende"

om Valg til Landsthinget enten gennem

Sogneraad eller gennem en Aldersgrænse —
heller ikke nye Tanker — , saa er hertil at

bemærke, at Valg gennem Sogneraad absolut,

som Forholdene har udviklet sig, vil gøre

Landsthinget til et Ekko af Folkethinget, og

i Junigrundloven havde vi jo baade Alders-

grænse og en Skattecensus, men i 1866

forlod man netop dette Grundlag, fordi det

ikke sikrede Landsthingets Selvstændighed og

ikke værnede Mindretallene.

Ingen af de i „Aalborg Amtstidende"

nævnte Metoder fører til Maalct, og det

skal nok vise sig overordentlig svært at

finde saadanne Kauteler, at Landsthinget

virkelig og i Længden kan bevares som en

med Folkethinget ligestillet Faktor i Lovgiv-

ningsarbejdet, saaledes som Grundloven forud-

sætter. Den bedste Vij til et selvstændigt

Landsthing vilde ubetinget en Standsrepræ-

smiation være, saaledes at de forskellige

Samfundsklasser, Erhverv og Institutioner fik

en forholdsmæssig Repræsentation, men denne

Vej er desværre næppe farbar, thi hverken

Venstre, de Radikale eller Socialisterne kan

antages at ville gaa med hertil.

Og hvad Forholdstalsvalgmaaden til Folke-

thinget angaar, saa stiller jeg mig foreløbig

ret skeptisk til dens Gennemførelse, idet den

vil have til Følge, at Regeringspartiet maa
afgive Pladser baade til Højre og Socia-

listerne, og dets politiske Position vil svækkes,

naar dets Repræsentationstal væsentlig for-

mindskes. Med Valgresultaterne fra 1910

for Øje er dette ganske utvivlsomt, og der-

for stoler jeg ingenlunde paa, at der kan

skabes Flertal i Folkethinget for denne

Valgmetode, med mindre der paa Forhaand

sikres Venstre F'lertal i Landsthinget, og for

den Pris turde dog maaske den i og for

sig saa retfærdige Forholdstalsvalgmaade til

•Folkethinget være for dyrt købt, i ethvert

Fald indtil videre; thi at Venstre inden

mange Aar vil have opnaaet Flertal ogsaa i

Landsthinget er jo utvivlsomt, saalænge de

ledige Pladser som „Kongevalgte" altid be-

sættes med Venstremænd. Og dette vil jo

vedblive saalænge Venstre er ved Roret. 1

Løbet af forholdsvis faa Aar vil dette Flertal

efter menneskelige Beregninger være naaet.

Nu døde jo Grev Scheel, der remplaceredes

af Folkethingets tidligere Formand, og da de

tilbageværende Kongevalgte af konservativ

Retning er ældre, ja endog gamle Mænd, vil

den Tid næppe kunne være fjern, da disses

Pladser ogsaa bliver besatte af Venstremænd,

og saa vil Flertallet være naaet. Men indtil

dette sker, eller Flertallet sikres paa anden

Maade, er det paa ingen Maade sikkert, at

Folkethinget gaar med til Forholdstals Valg-

maadens Indførelse ved Valg til Folkethinget.
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Naturligvis er det rigtigt, at de konserva-

tive Partier maa ønske Forfatningsreformen i

sin Helhed gennemført, medens der endnu er

et konservativt Flertal i Landsthinget, men

Initiativet hertil maa tages af Regeringen.

Denne har jo hidtil begrænset sin Virksom-

hed til Forslag om en Reform af Valg-

maaden til Foikethinget, medens den ikke

hidtil har villet tage et bestemt Standpunkt

til en Landsthingsreform, ja, man savner

endog direkte Antydninger af, i hvilken

Retning en saadan muligvis skulde gaa. Nu

maa det betragtes som givet, at den stykke-

vise Reform heller ikke i Aar lader sig

gennemføre, og Hr. Angelo synes saa at

nære Forhaabning om, at Regeringen i næste

Samling vil tage den hele Forfatningssag op

til Behandling. Jeg tillader mig stærkt at

betvivle dette og har den Tro, at den

stykkevise Reform atter vil figurere i næste

Samling.

Og her over for staar de konservative

Partier værgeløs. Jeg har nok hørt den

Paastand fremsat, at saa kunde Landsthings-

flertallet benytte det private Initiativ. Dette

vil dog næppe ske og vilde ogsaa være

meget uklogt; thi det private Initiativ har

før været forsøgt paa Forfatningsomraadet,

men har stedse gjort ynkelig Fiasko. Og bedre

vilde det ikke gaa denne Gang. Det maa vel

anses for en given Sag, at et saadant privat

Forslag ikke lod sig gennemføre i Foike-

thinget, uden Regeringens Tilslutning, og

denne kunde ikke ventes erhvervet paa Be-

tingelser, den konservative Sag kunde være

tilfreds med.

Dertil kommer den Fare, som Erfaringen

har vist, at Højre Gang paa Gang har udsat

sig for ved at fremsætte positive Forslag.

Hvad der har kunnet tages til Indtægt af

saadanne, har Venstre ganske simpelt be-

tragtet som Indrømmelser fra Højres Side og

saa med dem som Udgangspunkt forlangt

yderligere Indrømmelser. Saaledes er det jo

ofte gaaet Højre, og en saa dyrekøbt Er-

faring burde afskrække os fra at fortsætte

ad den Vej. E.xempler vil det ikke være

vanskeligt at anføre, her skal blot mindes

om afdøde Minister Rav)!S Marinebevilling,

hvor betingelsesvise Indrømmelser fra hans

Side betragtedes som Tilbud, der blev grebne

og udnyttede, selvfølgelig uden at Betingel-

serne opfyldtes. Saadant er jo ikke videre fint,

men det har givet Venstre praktiske Resultater.

Herfor skulde vi nu helst vogte os, og

den yderlige Konsekvens heraf vil være, at

der ikke fra ansvarlig Side indenfor Højre

bør udformes bestemte Tanker om det van-

skelige Spørgsmaals Løsning. Taushed vil

indtil videre her være klogest, og det bør i

denne Henseende vække vor Opmærksomhed,

at det hidtil ikke har været muligt fra an-

svarlig Side indenfor Venstre at faa blot en

Antydning af, hvilke Tanker der næres paa

dette Omraade. Ogsaa heraf er Belæring at

hente.

En Forfatningsforandring kan fornuftigvis

kun gennemføres som en Regcriiigsforanstalt-

uing, og naar Regeringen tøver eller ikke

vil, er der foreløbig ikke noget at gøre.

Som bekendt har Folkethingets nuværende

P'ormand, Hr. /. C. Christensen anbefalet

Taalmodighed til bedre Tider, og dette kan

kun forstaas saaledes, at Regeringen bør

vente til Venstre gennem Kongevalg har

opnaaet Flertal i Landsthinget. En saadan

Nølerpolitik er ganske vist ikke fin, men

den kan føre til et attraaet Resultat, og det

er maaske rimeligt, at den nuværende Rege-

ring frivilligt eller tvungent vil følge denne

Nølerpolitik. Den kan jo dog efter menne-

skelige Beregninger ikke komme til at strække

sig over mange Aar.

Men selv om Hr. Angelo skulde faa Ret

i sin Formodning om, at Regeringen til

næste Aar vil fremsætte en samlet Forfat-

ningsplan , saa kan denne jo m.eget vel

formes saaledes, at Behandlingen trækkes ud

over flere Samlinger, og saa naaes jo ad

denne Omvej let det samme Resultat, som

Hr. J. C. Christensen har gjoit sig til Tals-

mand for. Hans Standpunkt er snildt be-

regnet, ganske vist ikke videre sympatetisk,

men farligt. Tilsvarende Erfaringer er

gjort før.

Jeg ved nok, at der er dem indenfor

Højre, som mener, at Regeringsvenstre i

Virkeligheden helst ønskede et stærkt Lands-

thing og eventuelt vilde hjælpe Højre til et

saadant. Jeg deler ikke denne Forhaabning

og støtter min Tvivl paa to Ting, dels paa

den politiske Udvikling, der mere og mere

breder sig indenfor Venstre og som kan

samles i det ene Ord: Folkethingsparlaineii-

larismen, og dels paa, at Venstres Politik

aldrig har været anlagt paa langt Sigt. Det

er de nærmest opnaaelige Resultater, der har

været Forbilledet, og Hensynet til Konse-
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kvenserne og til Fremtiden har altid spillet

en meget underordnet Rolle. Derfor nærer

jeg vedblivende den Opfattelse, at det Rege-

ringspartiet helst ser, er et Venstreflertal

baade i Folkething og i Landsthing, og

først, naar den Tid kommer, da de Radikale

i Forening med Socialisterne danner et Flertal

i Folkethinget, kan jeg tænke mig, at det

mere moderate Venstre vilde have ønsket

Landsthinget omgærdet med stærkere Kauteler,

men da vil det være for sent.

Imidlertid erkender ogsaa jeg, at det bliver

gennem Forhandling med det moderate Ven-

stre, at de konservative Partier maa søge

den gunstigst mulige Ordning af en ny-

Sammensætning af Landsthinget; thi saavel

de Radikale som Social-Demokraterne vil her

stille saa yderliggaaende Fordringer, at de

konservative Partier ikke kan indgaa derpaa,

men jeg nærer derimod nogen Frygt for, at

slige yderliggaaende Krav skal indvirke paa

Regeringspartiet i Retning af Eftergivenhed

paa visse Punkter.

Man synes snart sagt fra alle Sider at

nære den Opfattelse, at en Reform saavel

for Folkethingets som for Landsthingets Ved-

kommende er bleven en bydende Nødven-

dighed, og det er maaske ogsaa rigtigt, men
hellere bør vi dog indtil videre beholde den

nuværende Ordning for begge Thing, end

at godkende en Forfatningsforandring,

der udleverer Landsthinget til et Ekko af

Folkethinget, selv om vi saa naaede For-

holdstalsvalgmaaden til sidstnævnte Thing.

En ugunstig Ordning kan tidsnok naas.

Hr. Journalist Angelo er min politiske

Meningsfælle, og han har det store

Fortrin frem for mig, at han er ung

og har de lyse Forhaabninger. Jeg, der-

imod, der i over en Menneskealder har fulgt

de politiske Forhold herhjemme, har indhøstet

saadanne Erfaringer, at mit Syn efterhaanden

er blevet ret pessimistisk.

Derfor tror jeg ikke paa, at vi med Hen-

syn til Landsthingets Sammensætning faar

gennemført en Ordning, der nogenlunde be-

trygger. Der vil lidt før eller lidt senere

blive lavet nogle Kauteler, som muligvis

kan tage sig ud, men som i Længden vil

vise sig lidet holdbare overfor Folkethingets

voxende Krav om det politiske Eneherre-

dømme. Jeg frygter med andre Ord , at

enhver ny Ordning af Landsthingets Sammen-

sætning, vil være det samme som en Svæk-

kelse, og jeg ser den Tid nærme sig, da

Hørups Prcfeti om Folkethinget som den

øverste Myndighed i Staten, ingen over sig

og ingen ved Siden af sig, er gaaet i Op-

fyldelse. Vi er paa gode Veje dertil. Folke-

thinget bestem.mer allerede Ministeriets poli-

tiske Farve, og det kræver jo faktisk Ene-

herredømme over Finansloven — det næste

Skridt: Landsthingets Underordnelse er næppe

langt borte, og vi vil da være naaede til et

afgørende Brud saavel paa Junigrundlovens

som paa den reviderede Grundlovs Forud-

sætninger, om de to Things Ligeret og

Ligestilling i vor Forfatning, og ogsaa

Kongedømmets konstitutionelle Stilling vil da

være svækket.

Se, dette er jo ganske vist et pessimistisk

Syn, men det er bygget paa Erfaringer fra

en Menneskealders Beskæftigelse med vor

hjemlige Politik. Jeg saa intet hellere, end

at min unge Vens mere optimistiske politiske

Syn maatte vise sig bedre begrundet end

mit Gammelmandssyn paa vore hjemlige

Forhold, og det vil være mig en sand Glæde

at tage et Nederlag i denne Diskussion

gennem fuldbragte Kendsgerninger.

-cX^^f^Xr-

Jeg takker Redaktøren af „Gads danske

Magasin" fordi han har givet mig Lejlighed

111 straks at knytte nogle Bemærkninger til

Justitsraad Wulffs Indlæg.

Hr. Wulff udtaler i Begyndelsen af sin

Artikel, at det ikke kan være mig ubekendt,

at de allerfleste besindige Højremænd har

godkendt mit Hovedstandpunkt: at en For-

fatningsforandring omfattende begge Thing

maa ønskes gennemført medens de konser-

vative Partier har Flertal i begge Thing.

Hr. Wulff har ganske Ret, men det kan

paa den anden Side heller ikke være ham
ubekendt, at Højre som Parti hidtil ikke har

handlet i Overensstemmelse med denne Be-

tragtning. Højre har ikke søgt at hidføre

men tværtimod undgaaet en Forhandling om
denne Sag.
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Justitsraadens Udtalelser om at Højre staar

værgeløst overfor Venstres stykkevise Reform

er derfor ikke begrundede, thi Højre har

overhovedet ikke prøvet at tilvejebringe en

samlet Reform. Hvorledes Partiet i Enkelt-

heder skulde handle for at fremme sine

Interesser i saa Henseende anser jeg det ikke

her for at være Stedet at drøfte. Hr. Wulffs

Ængstelse for at Højre under en saadan

Forhandling skulJe blive trukket fra Ind-

rømmelse til Indrømmelse langt ud over,

hvad Partiet selv ønskede, er et Mistillids-

votum til Partiledelsens Forhandlingsdygtig-

hed, som jeg ikke vil underskrive.

Justitsraad Wulff bebrejder mig, at jeg

ikke har taget afgørende Stilling til de af

mig omtalte Forslag til et nyt Landsthing.

Det beror paa en Misforstaaelse. Om Kam-
merherre Jacob Scavenius's Forslag skrev

jeg, at det for Kongevalgenes Vedkommende
— som er en af Grundpillerne i Forslaget —
vil møde afgørende Hindringer, og om det

SchovelinBirch'ske Forslag fremhævede jeg

som den mest aabenbare Svaghed, at det

vil føre alle Faginstitutioner, deriblandt fun-

damentale kulturelle Anstalter, direkte ind i

den pohtiske Partikamp. Det var min Me-
ning med disse Bemærkninger at give til

Kende, at jeg ikke fandt noget af de om-
talte Forslag tilfredsstillende. Naar Hr. Wulff

i mine Tilføjelser til det af „Aalborg Amts-

tidende" antydede Landsthingsforslag har

sporet Glæde over Kommuneraadsvalg med

Aldersgrænse beror ogsaa dette paa en Mis-

forstaaelse. Min Tilfredshed med „Aalb.

Amtstid."s Udtalelser var — hvad jeg ogsaa

udtrykkeligt skrev — alene begrundet i, at

det af disse Udtalelser fremgik, at Venstre

aabenbart kun som uafviselig Betingelse op-

stiller Kravet om Afskaffelse af alle per-

sonlige Privilegier.

Hr. Wulff savner i min Artikel et selv-

stændigt Forslag til et nyt Landsthing, men
at formulere et saadant laa ganske udenfor

den Opgave, jeg ved denne Lejlighed havde

stillet mig.

løvrigt gaar som den røde Traad igennem

Justitsraad Wulffs Indlæg en stærk og dyb

Mistvivl om Konservatismens Fremtidsmulig-

heder i dansk Politik. Det er hverken over-

raskende eller uforstaaeligt for mig. Jeg

pegede selv i min Artikel paa Vanskelig-

hederne for den ældre Generation ved at

forsone sig med den nye Tid og jeg kender

meget vel den Bitterhed, Justitsraad Wulff

giver Udtryk. Men ligesaa naturligt et saa-

dant Sortsyn kan være hos de ældre, der

ved Afslutningen af deres politiske Arbejde

ikke synes at Alt er gaaet, som de ansaa

det for gavnligst — ligesaa meningsløs vilde

Pessimismen dog være hos de yngre, der

staar ved Begyndelsen og ønsker at bære

de konservative Ideer ud i Fremtiden.

Uden Tro paa Sagen er jo nemlig al

Kamp paa Forhaand haabløs.

Holger R. Angelo.
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KONG FREDERIK DEN OTTENDE
Af Folketingets Formand J. C. Christensen.

KONG Frederik den Ottende var

allerede et godt Stykke over de

3 Snese af Aar, inden han blev Konge.

Hvad om én af os havde skullet vente

saa længe, før vi kom ind i vort Kald,

hvad mon vi da var blevet til? Eller

mon vi da havde kunnet lade være med

at snakke med længe forinden?

Det vilde have været forstaaeligt, om
der var groet et Modsætningsforhold op

imellem Frederik den Ottende og Faderen

i den lange Række af Aar, et Modsæt-

ningsforhold, som man har set det i

mange fremmede Fyrstehuse, hvor Tron-

følgeren demonstrerer, medens de mis-

fornøjede i Landet ser hen til ham og

søger at samle sig om ham. Men sligt

skete ikke her, dertil havde Kong Frede-

rik en altfor stor Loyalitet og Respekt

over tor sin Fader. Hans Sønnekærlig-

hed vilde aldrig have kunnet forlige sig

med at optræde i Modsætning til Faderen

og danne Parti om sig. For alt saa-

dant blev Landet derfor skaanet, skønt

der var politisk Misfornøjelse nok i Folket

i mange Aar under Christian IX's Rege-

ring. Saa lidt var Kong Frederik i Mod-

sætning til sin Fader, at man vel sna-

rere kan sige, at hans Respekt for denne

førte ham med i en Politik, som han i

lang Tid havde megen Betænkelighed

ved.

Det var sikkert meget mere af Respekt

for Faderen end af politisk Begejstring,

at han i Odense f. Eks. holdt sin be-

kendte Tale for Ministeriet Sehested.

Samme Aar holdt han en Tale i Tirs-

liind Krat i det sydlige Jylland. Han

stod i en Forsamling ai jyske Bønder

ved Tirslund Stenen, hvorfra man kan se

ud over hele Egnen. Saa godt som alle

Gaarde og Huse var flagsmykkede; det

vidnede om Egnens nationale Sindelag;

Plantninger og levende Hegn trindt om
vidnede om Folkets Arbejdsomhed og

om dets Sammenslutning om en smuk
Opgave. Da traadte Kronprinsen frem

og priste alt dette. Han priste navnlig,

at Folket havde samlet sig om en stor

Sag under Hedeselskabets Ledelse, og

saa sluttede han med at opfordre til og-

saa at samles i Enighed om at værge

vort Fædreland, til at vise det samme
Sammenhold, naar det gjaldt om at faa

Landets Forsvar i Orden.

Talen skabte straks en trykket Stem-

ning. Ikke fordi Kronprinsens Opfor-

dring stred mod Tilhørernes Følelser

eller indre Trang, thi det gjorde den

ingenlunde, men alle vidste, at en Sam-

ling i denne Sag ikke var mulig, med
mindre der kom et andet Ministerium,

som vilde tage Sagen op til Løsning

sammen med Folkets Flertal, og som
aldrig vilde tænke paa at gennemføre

noget imod Folketinget. Denne Nød-

vendighed havde Kronprinsen ikke be-

rørt i sin Tale, og man frygtede da for,

at han ikke havde øje for den.

Dette havde han dog, men hans Loy-

alitet og Respekt over for Faderen hin-

drede ham i at udtale sig herom.

Da Christian IX senere erkendte Nød-

vendigheden og tog et andet Ministe-

rium, var Kronprinsen meget glad der-

ved og udtalte gentagende ønsket om,
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at dette Skridt maatte føre til den rette

Samling i Folket.

Desværre skulde der hengaa flere Aar,

inden en Ordning af Forsvaret kunde

skaffes tilveje. Sagen var fra Fortiden

saa gennemvævet af politiske Stridig-

heder, at den var vanskelig at udrede,

og altfor mange kunde desuden ikke se,

at det var Hævdelsen af Landets Neu-

tralitet, det gjaldt, denne og intet andet.

Mange i vort Folk hildedes endnu i

gamle Tanker om Hjælp ude fra, om
en afgørende Kamp med Sværd i Haand

Side om Side med en Stormagt, medens

andre opfattede Neutraliteten som noget,

der ikke paalægger Landet en Pligt til

et væbnet Forsvar i Lighed med andre

Lande.

Disse politiske Brydninger gjorde Kong

Frederik meget ondt. Han fattede ikke,

at nogen kunde være blind for, at her

forelaa en tvingende Nødvendighed for

Landet, og hans stærke Kærlighed til

Fædrelandet oprørtes over, at denne Sag

ikke i langt højere Grad, end Tilfældet

var, formaaede at samle Folket. Han
forstod ikke, at Fortidens Misgreb kunde

vedblive at kaste Skygger i Forhand-

lingerne. I 1909, før Ministeriet Hol-

stein traadte til, var han endog saa

langt nede i Mismod derover, at hans

Tanker syslede med, at han burde fore-

tage sig adskillige ekstraordinære Skridt

som f. Eks. en personlig Proklamation

til det danske Folk. Han kaldte flere

Rigsdagsmænd til sig og talte med dem
om Stillingen, og disse fik et stærkt

Indtryk af hans Sorg og oprørte Sind.

Hans Udtalelser bar Vidnesbyrd derom.

Men da han endelig havde under-

skrevet Forsvarslovene af 30. September

1908, var han ogsaa fast besluttet paa.

at nu burde disse Love loyalt føres ud

i Livet, selv om han ikke personlig

fandt, at de ydede alt, hvad han kunde

ønske. De var jo dog et Resultat af

samstemmende Beslutninger paa Rigs-

dagen. Og der er ingen Tvivl om, at

han kun med Sindsro tog det radikale

Ministerium, fordi dette erklærede: „Lov

er Lov, og Loven skal overholdes." Han

fulgte senere Ministeriets Raad om Op-

løsning af Folketinget i det Haab, at

Folket ikke vilde gaa med til at for-

kaste den ny Forsvarsordning. Havde

Folket fulgt det radikale Ministerium

deri, vilde dette have bragt Kongen en

Skuffelse, som han vanskeligt vilde have

kunnet bære.

Kong Frederik var loyal over for det

radikale Ministerium. Hr. Zahle har ud-

talt, at det ikke havde Grund til at be-

klage sig over Kongen. Derom er der

ingen Tvivl. Han var loyal over for

alle; og han var en aaben og retsindig

Karakter tillige. Han holdt ikke sin

Mening tilbage, hvor der var Grund til

at udtale den. Jeg véd det, thi jeg har

baade mærket hans Godhed og Venskab,

og jeg har ogsaa staaet over for hans

Vrede og Misfornøjelse; jeg har ingen

Grund til at lægge Skjul derpaa nu, da

han er død. Altid sagde han sin Me-

ning rent ud, ligesom jeg sagde ham
min, og dette gjorde, at jeg trods alt,

hvad der kunde komme i Vejen, kom
til at sætte Pris paa ham og at holde

af ham.

Kong Frederiks aabne Retsind gav sig

ogsaa Udslag i vort Forhold til vore

Naboer.

Da Spændingen stod paa mellem Norge

og Sverige, og da Tankerne det først-

nævnte Sted vendte sig mod Danmark
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tor at faa Prins Carl til Konge, gik

Kronprins Frederik ingenlunde Krogveje

eller bag Sveriges Ryg. Nej han holdt den

svenske Konge underrettet om alt. Kong

Frederik var Sveriges Ven. Mindst af

alt kunde han tænke paa at svige det

Folk eller det Kongehus, hvorfra han i

sin Tid havde hentet sin Hustru.

Først da Norge havde klaret sit For-

hold til Sverige, blev Samtykket givet

til Prins Carls Kandidatur. Er der i

danske Aviser og andet Steds sagt ube-

tænksomme og taabelige Ord, da be-

klager vi det, men sikkert og vist er

det, at det danske Folk ikke stod bag

ved sligt, og lige saa lidt gjorde Kong

Frederik det eller hans gamle Fader.

Ogsaa i Forholdet til Tyskland, det

saare vanskelige, var Kong Frederik sit

Folk en god Mand. Hans aabne og

loyale Færd var en god Støtte i For-

handlingerne baade om Optanttraktaten

og om Nord- og østersøtraktaterne.

Men disse Forhandlinger skabte ham

Bryderier og Ærgrelser paa anden Maade.

Jeg kan ikke lade være at nævne det,

fordi jeg véd, at det har forbittret mangt

et øjeblik i Kongens Liv.

Det var Sladderen, den onde og gif-

tige Sladder, og Mistænksomheden, der

mødte ham. Det hed sig, at Kongen var

tysksindet, at Regeringen solgte os til

Tyskland, at Kongen savnede den rette

nationale Takt. Han havde ingen Fædre-

landskærlighed o. s. v. Han fik anonyme

Breve, som smædede ham og truede ham,

og han stod magtesløs over for alt sligt.

Hvad skulde han gøre eller sige?

Ja, den Sladder, hvor er den ond og

giftig. Kongeparret fik det at mærke

endog i Familielivet. Sorgen over Prin-

sesse Louises Død gjordes yderligere

bitter derved, og i den senere Tid føjedes

Sladderen til om Prins Harald. Der er

etter min Mening gjort Kongeparret stor

og skammelig Uret. Der er meget at

sone for mange. Kong Frederik er død,

men hans Hustru lever.

Kongens sidste Aar var ikke Dans paa

Roser. Enhver Skade for Landet pinte

ham. Albertiulykken og alt, hvad der

fulgte med, var ham en stor Sorg. Al-

bert! havde vundet hans Tillid; des haar-

dere ramte Slaget ham.

Kongen interesserede sig meget for

Fængselsvæsenet. Han vilde gerne be-

naade Fanger, saa snart noget kunde

tale derfor. Han besøgte Fængslerne og

talte med Fangerne, og tit løb hans gode

Hjærte at med ham, men Alberti var

altid rede og imødekommende over for

Kongens ønsker. Han stod højt i Kon-

gens Gunst. Da Angrebene mod ham
var paa sit højeste i Rigsdagen i For-

aaret 1908, sagde Kongen til mig: „De

maa ikke svigte ham. Kan Folketinget

ikke give ham et Tillidsvotum, eller kan

man ikke sende Rigsdagen hjem for at

faa Ende paa alt dette?"

Jeg mente ikke, at der var noget at

gøre. Jeg troede lige saa lidt som Kon-

gen, at Alberti havde gjort sig skyldig i

Embedsmisbrug; der forelaa efter mit

Skøn ikke Beviser derfor, men jeg fandt,

at alle disse Angreb var saa uhyggelige

og medførte Forhandlinger, som i Læng-

den maatte ødelægge Rigsdagens Arbejdsro

og Værdighed, og derfor traf jeg Aftale

med Alberti om hans Afgang. Efter Af-

talen skulde Alberti først selv tale med

Kongen derom; det var hans ønske,

som jeg ingen Grund fandt til at sætte

mig imod.

Man vil forstaa, hvilket Slag det maatte
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være for Kongen at høre om Albertis

Forbrydelse. Budskabet derom kom til

Ministrene paa Toldboden under en fest-

lig Modtagelse af Enkekejserinden af Rus-

land. Høgsbro havde faaet det at vide af

Politidirektøren. Jeg vilde ikke sige det

til Kongen straks, for at Modtagelsen ikke

skulde forstyrres, men jeg sagde det til

Kong Georg og bad ham om at fortælle

det til Kongen paa Hjemvejen.

Ogsaa i det islandske Spørgsmaal led

Kongen en dj'b Skuffelse. Han havde

glædet sig til at gøre Islænderne tilfredse

og haabet, at det skulde lykkes. Han

talte ofte derom baade før og efter Is-

landsrejsen. Og paa Island gik alle hans

Bestræbelser i den Retning. Maaske lidt

for meget. I alt Fald tror jeg, at Islæn-

derne fik den Opfattelse, at de blot skulde

forlange. Kongen vilde staa paa deres

Side. Det var et Karaktertræk hos Kon-

gen, at han vilde gøre Mennesker glade,

for at han kunde glædes med dem og de

med ham. Han vilde uendelig gerne

komme sit Folk i Møde, og han følte en

næsten barnlig Glæde, naar han mærkede,

at Folket forstod ham og skønnede paa

ham. Embedsmænds og Soldaters Hyl-

dest var ikke tilstrækkelig for ham ; det

var nemlig ikke den blotte Hyldest, han

stræbte efter, det var Folket selv, han

vilde møde og have i Tale.

Mange har misforstaaet denne Trang

hos Kong Frederik og kaldt den en syge-

lig Jagen efter Popularitet; det er en

Misforstaaelse. Islænderne misforstod den

ogsaa. De troede, at de kunde udnytte

den til at skrue deres Fordringer i Vejret,

og saa gjorde de dette. Ferst i Kommis-

sionen, hvor de opnaaede mere, end de

selv til at begynde med havde forlangt

i 1906, og siden i Altinget, hvor de for-

langte endnu mere, end Kommissions-

udkastet gik ud paa.

Men dermed revnede det.

Kongen havde tulgt med i det længste.

Mens Kommissionen arbejdede, talte han

med de danske Medlemmer om, at de

endelig burde gaa med saa langt, det

var muligt. Han vilde saa gerne komme
det islandske Folk i Møde.

Men Islænderne spændte Buen for højt.

Kongen kunde ikke gaa videre og vilde

det selvfølgelig ikke heller. Han maatte

holde paa Rigets Enhed, „det samlede

danske Rige"". Det hele blev ham en

Skuffelse, og han havde tænkt dét saa

godt og glædet sig til, at hans Tanke

skulde lykkes.

Kong Frederik havde Betingelser for at

blive en folkelig Konge som faa, og jeg

tror, at han var blevet det, hvis han

havde levet noget længere. Han havde

udmærkede Evner til at tale med den

jævne Mand. Han kunde faa Folk til at

lukke op for deres Inderste og fortælle

ham, hvad der laa dem paa Sinde. Paa

Jyllandsrejsen havde jeg ofte Lejlighed

til at se dette.

Jyllandsrejsen glædede Kongen. Den

jyske Trohjærtighed og nedarvede Konge-

troskab mødte ham her paa den mest

usminkede Maade og glædede hansHjærte.

Og paa dette Tidspunkt anede ingen al

den Ulykke og Sorg, Fremtiden vilde

bringe.

Nu hviler Kong Frederik hos sine Fædre.

Han døde under triste Omstændigheder.

Det gør os ondt at tænke paa, at Dan-

marks Konge skulde sidde dødssyg alene

paa en Stentrappe i et fremmed Land.

Tanken derom knuger Hjærtet. Men naar

jeg tænker tilbage 'paa min sidste Sam-

526



Kong Frederik den Ottende

tale med ham, efter hans Sygeleje, da

glæder det mig, at jeg erfarede, at Syg-

dommen havde uddybet hans Alvor.

Han sagde det selv. Han græd straks,

da han saa mig, og han sagde, at han

følte, at Sygdommen havde lært ham

adskilligt, den havde ogsaa gjort ham

bedre. Tillige var det en Glæde for ham

at tænke paa al den Medfølelse, der var

vist ham under Sygdommen fra alle Sider,

saa var der dog mange, der elskede ham
alligevel, trods al den Sladder og Ond-

skab, der var kastet paa ham.

Ak ja, han levede ikke længe nok til

at faa fuld Oprejsning. I den Henseende

gik det hans Fader bedre ; thi ogsaa han

blev i sine første Regeringsaar meget

miskendt.

Jeg mindes, hvorledes Christian IX for-

talte derom paa Fredensborg den Dag,

da han havde regeret i 40 Aar. Han
sagde da:

„Ja, den Gang sagde man, at jeg

var tysksindet. Gud skal vide, at jeg

altid har været dansk, og at jeg altid

har elsket Danmark".

Og mens hans sagde dette, løb Taa-

rerne ned ad hans Kinder. Den gamle

Mand. Saa bittert havde Sladderen pint

ham i 1863 og i Aarene derefter, at han

endnu maatte græde, naar han tænkte

derpaa.

Christian IX fik Oprejsning. FrederikVIII

døde, inden den kom.

Fred være med hans Minde.
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KONG CHRISTIAN X TIL DANMARK

er den 49de Konge paa Danmarks Trone

siden Kong Gorm den Gamle, der jo sam-

lede Riget for 1000 Aar siden. Som det

vil fremgaa af nedenstaaende Tahel „A^,

nedstammer vor nuværende Konge ikke blot

fra Rigets Stifter, men yderligere fra 21 af

sine Forgængere paa Tronen. Seks Gange i

de 31 Slægtled gaar Stamtavlen gennem

Kvinder.

Tabel A:

Kong Christian X's Ahner blandt

Danmarks Konger:

1) GORM DEN GAMLE, Konge i Danmark

(c. 900—940), højlagt ved Jellinge.

2) HARALD BLAATAND, Konge i Dan-

mark (c. 940—985), dræbt af Palna-

toke, begr. i Hellig Trefoldigheds Kirke

Roskilde.

3) SVEND TVESKÆG, f. c. 960, Konge i

Danmark (c. 985— 1014) og i England

(994— 1014), d. 1014 i Gainsborough

i England, begr. i Hellig Trefoldigheds

Kirken i Roskilde.

4) Estrid, g. m. Ulf Jarl, dræbt 1027 i

Hellig Trefoldigheds Kirken i Roskilde,

begr. sammesteds.

5) SVEND ESTRIDSSØN, f. c. 1019, Konge

i Danmark (1047— 1076), d. 1076 i

Sudatorp (Søderup) i Sønderjylland, begr.

i St. Lucii Kirke (Domkirke) i Roskilde.

6) ERIK EJEGOD, f. 1050?, Konge i Dan-

mark (1095— 1103), d. paa Pilegrims-

rejse paa Cypern, begr. sammesteds.

7) KNUD LAVARD, f. c. 1091. Hertug i

Sønderjylland. Udnævnt til „Obotriter-

nes Konge" af den tyske Kejser Lothar.

Myrdet 1131 i Haraldsted Skov, begr.

i Ringsted Klosterkirke.

8) VALDEMAR I, DEN STORE, f. 1131,

Konge i Danmark (115 7—1182), d. i

Vordingborg; begr. i Ringsted Kloster-

kirke.

9) VALDEMAR II SEJR, f. 1170, Konge

i Danmark (1202—1241), d. i Vor-

dingborg, begr. i Ringsted Kirke.

10) CHRISTOFFER I, f. c. 1219, Konge i

Danmark (1252—1259), d. i Ribe, begr.

i Ribe Domkirke.

11) ERIK GLIPPING, f. 1249, Konge i

Danmark (1259— 1286). Myrdet i Fin-

derup, begr. i Viborg Domkirke.

12) Richitsa (eller Rixa) g. m. Fyrst Xiko-

lans II, Herre af Werle i Mecklenburg,

d. 1316.

13) Sopliia af Werle, g. m. Grev Gert III

af Holsten („Den Store"), dræbt 1340

i Randers af Niels Ebbesøn, begr. i

Itzehoe.

14) Henrik II, Greve af Holsten („Den Jærn-

haarde"), d. 1381.

15) Gerhard J'I, Hertug af Slesvig og Greve

af Holsten, faldt i Krigen mod Dit-

marskerne 1404.

16) Hedevig eller Hetvig (d. 1436) g. 1424

m. Diderik »den Lykkelige", Greve af

Oldenborg og Delmenhorst, d. 1440.

17) CHRISTIAN I (i Oldenborg „d. VIII")

f. 1426, Greve af Oldenborg og Del-

menhorst (1440), Konge til Danmark

(1448), i Norge (1449) og i Sverige

(1457— 64), Hertug af Slesvig og Greve

af Holsten (1460). Overlod sin Broder,

Gerhard, sin Del af Oldenborg og Del-

menhorst. Fik 1474 Holsten ophøjet

til Hertugdømme. Død 1481 paa Kø-

benhavns Slot, begr. i Hellig Tre Kon-

gers Kapel i Roskilde.

18) FREDERIK I., f. 1471. Konge til

Danmark og Norge (1523— 1533), Her-

tug af Slesvig og Holsten, d. 1533 paa

Gottorp Slot, begr. i Slesvig Domkirke.

19) CHRISTIAN III, f. 1503; Konge til

Danmark og Norge (1534— 15 59), Her-

tug til Slesvig og Holsten, d. 15 59

paa Koldinghus; begr. i St. Knuds
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Kirke i Odense, hvorfra Liget flyttedes

til Hellig Tre Kongers Kapel i Ros-

kilde Domkirke.

20) FREDERIK II, f. 1534, Konge til Dan-

mark og Norge (1559— 1588), Hertug

af Slesvig og Holsteen, d. 1588 paa

Antvortskov, begr. i Hellig tre Kongers

Kapel i Roskilde Domkirke.

2\) CHRISTIAN IV, f. 1577, Konge til Dan-

mark og Norge (1588—1648), Hertug

af Slesvig og Holsten, d. 1648 paa Ro-

senborg Slot, begr. i Roskilde Domkirke.

22) FREDRIK III, f. 1609, Konge til Danmark

og Norge (1648—1670), Hertug af Sles-

vig og Holsten. Enevoldskonge 1660.

Greve af Oldenborg og Delmenhorst, d.

1670.

23) CHRISTIAN V, f. 1646, Konge til Dan-

mark og Norge (1670— 1699), Hertug

af Slesvig og Holsten, Greve af Olden-

borg og Delmenhorst, d. 1699 paa Kø-

benhavns Slot, begr. i Roskilde Dom-

kirke.

24) FREDERIK IV, f. 1671, Konge til Dan-

mark og Norge (1699—1730), Hertug

af Slesvig og Holsten, Greve af Olden-

borg og Delmenhorst, d. 1 730 paa Odense

Slot, begr. i Roskilde Domkirke.

25) CHRISTIAN VI, f. 1699, Konge til Dan-

mark og Norge (1730— 1746), Hertug

af Slesvig og Holsten, Greve af Olden-

borg og Delmenhorst, d. 1 746 paa Hirsch-

holm, begr. i Roskilde Domkirke.

26) FREDERIK V, f. 1723, Konge til Dan-

mark og Norge (1746— 1766), Hertug

af Slesvig og Holsten, Greve af Olden-

borg og Delmenhorst, d. 17 66 paa Chri-

stiansborg Slot, begr. i Roskilde Dom-

kirke.

21') Louise, f. 17 50, d. 1831, g. m. Land-

greve Carl af Hessen-Cassel, f. 1744,

dansk Feltmarskal og Statholder i Her-

tugd. Slesvig og Holsten, d. 1836.

2^") Louise Caroline, f. 1789, d. 1867, g. m.

Hertug Frederik Vilhelm Poul Leopold af

Slcsvig-Holsten-Gliicksborg, f. 17 85, dansk

Generalmajor, d. 1831.

29*) CHRISTIAN IX. f. 1818, Konge til Dan-

mark 1863, d. 1906 paa Amalienborg,

begr. i Roskilde Domkirke.

30) FREDERIK VIII, f. 1843, Konge af Dan-

mark 1906; d. i Hamborg 1912, begr.

i Roskilde Domkirke.

31) CHRISTIAN X, f. 1870, Konge til Dan-

mark 1912.

Tabel B.

Kong Christian X's Mandslinie.

Den ældre grevelige oldenborgske Stamme

begynder med:

1) WALBERT (WALTBRACHT), som an-

gives for en Søn af den saksiske Greve

Wickbert (Wigbrecht) og en Sønnesøn af

Saksernes berømte H<erfører Wittekind

(døbt 785, død 807), som kæmpede

mod Karl den Store, og som en Tid

flygtede til Danmark for senere atter at

genoptage Kampen. Han blev tilsidst

overvundet og — som man mener —
udnævnt til Saksernes Hertug. Han faldt

i en Kamp mod Hertugen af Schwaben.

Walbert var Greve for de frisiske Gauer,

Lere og Ammerland i Midten af det 9.

Aarh. og han siges at have grundlagt

Staden Oldenborg (Altburg), ved Wesern

og oprettet Stiftet Wildeshausen (872).

Han havde 2 Sønner, hvoraf en hed

:

2) REGIMBERT (Navnet usikkert).

3) DIDERIK, Greve af Ringelheim (i det

Hildesheimske), død 920, (gift med Rein-

hildis, en Fyrstedatter af dansk Slægt).

*) eUer:

27) Arveprins Frederik til Danmark, f. 1753, d.

1805.

28) Louise Charlotte, f. 1789, d. 1864, g. m. land-

arez/cFiV/ze/w af Hessen-Cassel, f. 1787, d. 1867.

Dansk General.

?9) Louise, f. 1817, d. 1898, g. m. Kong CJiri-

stian IX af Danmark.
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Han havde en Broder, der hed Regim-

hert (se under „7").

4) OTTO, Greve af Oldenborg 930.

5) OTTO, Greve af Oldenborg 990.

6) JOHAN, Greve af Oldenborg 1007—
1020).

7) Rixa gift med HAYO AF POTENBURG
i Friesland, der angives for en Descen-

dent af fornævnte Grev Walberts Sønne-

søn, Rcgimhert (jvf. „3"), saaledes at

Mandslinien maaske alligevel kan op-

retholdes op til „Nr. 1" — uanset at

„Nr. 7" er en Kvinde.

8) ELIMAR I, Greve af Oldenborg 1088.

Død i Beg. af det 12. Aarh.

9) ELLMAR II, Greve af Oldenborg 1112,

levede endnu 1 142.

10) CHRISTIAN I („den Stridbare"), Greve

af Oldenborg 1155. Var i Italien med

Hertug Henrik Løve; død 1169.

11) MORITS I, Greve af Oldenborg 1211.

Gik i Kloster.

12) CHRISTIAN III, Greve af Oldenborg,

d. 1251.

13) JOHAN X, Greve af Oldenborg og

Delmenhorst, d. før 1272.

14) OTTO III, Greve af Oldenborg og Del-

menhorst, d. 1301.

15) JOHAN XI, Greve af Oldenborg, d. 1345.

16) CONRAD I, Greve af Oldenborg 1345.

Faldt i Krigen mod Rustringerne (Bud-

jadingerne) 1368.

17) CHRISTIAN VI, Domherre i Køln,

Greve af Oldenborg 1420.

18) DIDERIK („den Lykkelige"), Greve af

Oldenborg og Delmenhorst, d. 1440. Gift

med Hedevig, en Datter af Gerhard VI,

Greve af Holsten.

19) CHRISTIAN VIII, Greve af Oldenborg

og Delmenhorst 1440. Konge i Danmark

(1448) som CHRISTIAN I (se Tabel A).

20) FREDERIK I (se Tabel A).

21) CHRISTIAN III ( do. ).

22) HANS DEN YNGRE, f. 1545, Hertug

af Slesvig og Holsten. Havde i to

Ægteskaber 23 Børn, hvoraf 1 1 Sønner,

fra hvilke der udgik flere Linier, som

efterhaanden uddøde med Undtagelse af

den augustenborgske og den sønder-

borgske (nu gliicksborgske, hvortil vort

Kongehus hører). D. 1622, begr. i

Sønderborg Slotskapel.

23) ALEXANDER, f. 1573. Hertug af

Slesvig-Holsten-Sønderborg. Stifter af

Sønderborglinien; d..l627, bgr. i Søn-

derborg Slotskapel.

24) PHILIP AUGUST, f. 1612. Hertug af

Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck. Stam-

fader til Linien „Beck" (nu gliicksborg-

ske), opkaldt efter Godset Beck ved

Alinden i Westphalen, hvilket han er-

hvervede, d. 167 5.

25) LUDVIG FREDERIK, f. 1673. Hertug

af Slesvig-Holsten Sønderborg-Beck. Prøj-

sisk General og Statholder i Prøjsen, d.

1728 i Kønigsberg.

26) PETER AUGUST FREDERIK, f. 1696,

Hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-

Beck. Russisk General-Feltmarskal og

Guvernør i Esthland, d. 1775.

27) CARL ANTON AUGUST, f. 1727,

Hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-

Beck. Prøjsisk Major. Blev dødelig

saaret i Slaget ved Kunnersdorf 17 59.

28) FREDERIK CARL LUDVIG, f. 1757,

Hertug af Slesvig-Holsten-Sønderborg-

Beck. Prøjsisk General; vendte imid-

lertid tilbage til de gamle Stamlande;

d. 1816; bgr. i Sønderborg SlotskapeL

29) FREDERIK VILHELM PAUL LEOPOLD,

f. 1785. Hertug af Slesvig-Holsten-

Sønderborg-Beck. Blev af sin Svoger,

Kong Frederik VI i 182 5 udnævnt til

Hertug af Gliicksborg. Dansk General-

major, d. 1831,

30) CHRISTIAN IX (se Tabel A).

31) FREDERIK VIII ( do. ).

32) CHRISTIAN X ( do. ).
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SIKKERHEDEN VED REJSER PAA HAVET
Af Professor ved den polytekniske Læreanstalt C. Hansen.

EFTER den sidste Søulykke, „Titanic"s

Forlis, har Offentligheden Krav paa at

faa fastslaaet, om det er muligt at skaffe

større Sikkerhed for Liv og Gods ved Rejser

paa Havet. Hensigten med de efterfølgende

Linier er derfor at klargøre vor Tids skibs-

bygningstekniske Standpunkt vedrørende Sø-

trafikens Sikkerhed og derefter undersøge,

paa hvilke Punkter den kan forbedres.

Det er indlysende, at en Sørejse endnu i

en uoverskuelig Fremtid vil rumme en vis

Livsfare; men paa den anden Side er der

en saa stor Forskel paa Sejlads nutildags og

for blot en 60— 70 Aar siden, at det vil

lønne sig i Tanken at gennemløbe den tek-

niske Udvikling fra hin Periode til Nutiden;

thi derved vil Læseren lettest og klarest faa

Forstaaelse af de Forbedringer, som maa for-

skaffes i den nærmeste Fremtid. Lad os

derfor begynde med at diskutere de Farer,

som truede et Træ-Sejlskib under en Sørejse.

Det indses da straks, at Sejlskibets Frem-

drivningsmiddel — den høje, relativt spinkle

Rejsning med en Sejlføring, som i haardt

Vejr skulde forandres ret hyppigt — i sig

selv rummede en Fare for Skibet; ikke alene

under en Grundstødning, i hvilket Tilfælde

Vinden var Bølgerne en virksom Medhjælper

ved Sønderlemmelsen af Skibsskroget, men

ogsaa under almindelige Forhold, idet enkelte

svære Dele af Rejsningen kunde falde ned

og foraarsage store Havarier paa Dæk og

Yderklædning. Ja, man har endog haft

Eksempler paa, at tungt belastede Skibe har

sejlet hele Rejsningen ned paa Dækket.

Sejlskibenes ringe Hastighed forøgede Sø-

rejsens Varighed og dermed de Farer, der

skyldtes Vind og Vejr. Til Sammenligning

kan anføres, at den største Sejlskibs-Hastig-

hed er præsteret af en amerikansk Yacht

„Sappho", som paa en Rejse mellem Ame-

rika og England løb 16 Knob i Timen (o:

1852 . 16 : 1000 = 29,6 Kilometer) i adskil-

lige paa hinanden følgende Timer, medens

dens Gennemsnitshastighed var 13— 14 Knob

under gunstige Vindforhold. Denne Maksi-

mumsfart er dog kun ringe mod de moderne

Atlanterhavsdamperes Hastighed, der varierer

mellem 20 og 26 Knob under alle Vejrfor-

hold.

De enkelte Tømmere i disse Skibes Skrog

var man ikke i Stand til at forene solidt til

en samlet Konstruktion, fordi de blev for-

bundet med Bolte og Spiger af Kobber eller

Jern, som hurtigt arbejdede sig løs i det

blødere Træ. En ikke ualmindelig Aarsag

til Forlis har været den, at Sammenføj-

ningerne aabnede sig under Skibets Be-

vægelser i Søen, hvorved Lasten fyldtes hur-

tigere med Vand end den tilstedeværende

Pumpekraft kunde lænse for. Denne Fare

blev forøget, naar Skibet ved Strandinger

stødte mod fast Grund, fordi Søerne brød

over det og i Forening med Vindens Tryk

i Rejsningen søgte at sønderrive Skrogets

Sammenføjninger. Som bekendt kan V^inden

og Søen i Løbet af nogle faa Timer forv^andle

et sødygtigt Skib til et afmastet og vand-

trukket Vrag.

Endvidere fandt Grundstødninger langt

hyppigere Sted i hine Dage end i Nutiden.

En Aarsag hertil maa naturligvis søges deri,

at Fyr og Sømærker ikke fandtes i sam.me

Udstrækning som nu; men en anden og lige

saa hyppig Aarsag var det Forhold, at Sejl-

skibets ringe Styreevne krævede et stort Fri-

rum for at holde det klar af en Kyst.

Styring af et Skib ved Rorets Hjælp er

nemlig betinget af, at Skibet og Vandet har

en vis Hastighed i Forhold til hinanden, thi

kun derved fremkommer det Tryk paa Roret,

som er nødvendigt for at dreje Skibet. Et

Dampskib kan følgelig styre, naar Skruen

eller Skovlhjulet sender en Vandstrøm mod
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Roret, medens Sejlskibet tildels mister Styre-

evnen, hver Gang det skifter Bevægelsesret-

ning under Manøvrer for at klare Kysten.

Hvis man efter denne Oversigt betragter

Sejlskibets Afløser, det dampdrevne Fartøj

af Jern eller Staal, vil man straks faa Øje

paa de mange Fordele overfor Spørgsmaalet

om hurtig og sikker Transport af Mennesker

og Gods. Selve Fremdrivningsmidlet, Skruen

eller Skovlhjulet, er kun i meget ringe Grad

en Fare for Skibet, og Energikilden, Damp-

kedlen, truer ingenlunde den sikre Befordring

i samme Grad som Sejlskibets Energikilde,

Vinden. De Kedeleksplosioner, som finder

Sted nutildags, forekommer næsten alle i

Krigsskibe, hvor der eksperimenteres med ny

Kedeltyper. Brandfaren er ganske vist større

end i Sejlskibet, men til Gengæld er Damp-

skibets Slukkemidler saa fortræffelige, at de

Rejsende i mangfoldige Tilfælde end ikke har

mærket en opstaaet og atter slukket Ildløs.

Hastigheden er ganske vist i det sidste

Tiaar drevet op over den Grænse, der svarer

til en sikker Trafik; men, som omtalt, be-

tyder den forøgede Fart en Fareforringelse

gennem en Forkortelse af Rejsetiden, desuden

behøver man ikke at vælge en Oceanflyver

til Befordringsmiddel.

Den væsentligste Faktor overfor Sikker-

hedsspørgsmaalet ligger dog i Anvendelsen

af Jern og Staal som Byggemateriale, thi

dette har medført en saadan Omvæltning i

Skibenes Konstruktion, at man ved Hjælp af

endnu nogle faa Forbedringer kan opnaa at

gøre Sørejser næsten farefri.

En meget betydelig Fordel ved at anvende

Jern i Stedet for Træ som Skibsbygnings-

materiale er, at Jernskroget besidder en langt

større Styrke, betragtet som et samlet Le-

geme, end Træskroget. Aarsagen hertil kan

vel tildels søges deri, at Jernet Vægt for

Vægt er stærkere end Træet, men Hoved-

aarsagen er dog, at Jernkonstruktionens en-

kehe Dele kan forbindes solidere end Træ-

konstruktionens. Den førstes enkehe Dele

forenes nemlig ved Jernnagler og -bolte, der

sidder godt fast og kan anbringes tæt ved

hverandre, hvorimod den sidstes enkelte Dele

forenes ved Bolte og Spiger af et haardere

Materiale, der, som tidligere omtalt, hurtigt

arbejder sig løs i det blødere Træ.

Tillige har man ved Jernet den Fordel, at

det lader sig fremstille i Former, som giver

den størst mulige Styrke med den mindst

mulige Vægt, medens man ved Træet hyppigt

maa anvende uhel-

dige Former. Saa-

ledes er et Jern-

skibs Skeletdele

(Spanter, Bjælker

og Stævne) alene

paa Grund af deres

Tværsnitsform langt

stærkere mod Bøj-

ning end et Træ-

skibs tilsvarende

Dele.

Endelig lader

Jernskroget sig ind-

dele i vandtætte

Rum paa en saadan

Maade, at Skibet

bliver „synkefrit",

hvilken Betegnelse

naturligvis ikke

maa tages bogstaveligt, men skal forstaas

saaledes, at et eller helst flere af Skibets

største Rum kan fyldes med Vand uden at

Skibet synker.

Det første virkelige Bidrag til Skibenes

Synkefrihed skyldes Skotten MTntyre, som i

Aaret 1852 byggede et Skib, hvis Bundparti

var forsynet med Vandballasttanke efter det

System, som endnu bærer hans Navn. Disse

Konstruktioner gik senere over til de saa-

kaldte Celletanke, som nutildags anvendes

ved Bygningen af alle middelstore og store

Skibe. En saadan Celletank er vist i Fig. 1.

Man ser, at Skibets Bundparti bestaar af et

Fig. 1. Dæk og Celletank

i et stort Passagerskib.
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Hulrum, lukket forneden, foroven og paa

Siderne ved vandtætte Pladekonstruktioner,

som indvendig er afstivet med tvær- og lang-

skibs Pladedragere, der inddeler Rummet i

et stort Antal Celler, deraf Navnet. I Skibets

Længderetning naar Celletanken omtrent fra

for til agter med en lodret Afstand mellem

Yder- og Inderbunden af lidt over 1 Meter

i store Skibe.

Men hele Tanken fyldes ikke fuldstændig

med Vand ved et Havari, thi den langskibs

underste Dæk samt afsluttet foroven ved et

solidt bygget Dæk, det saakaldte Skoddæk.

I England blev for c. 25 Aar siden ned-

sat en saakaldt „Bulkhead Committee", hvis

Opgave bestod i at opstille Regler for Antal

og Størrelse af Skibenes vandtætte Inddelinger

samt for Styrken af de vandtætte Skodder.

Komiteens Forskrifter blev offentliggjort i

1890, men de fik Ingen praktisk Betydning,

fordi man frygtede for at skade den engelske

Handel gennem disse Regler.

LONGITUOINAL SECTION

AOytr DECn

LTca occn
UPPS.R D£Cn

"gjli F-'g" . f"-'i^. T-'^ fe i~ ' * —

-

£ii 555 "ieo

^fUM^S ^Of* STON£ -tLOro

BUI.KHEAOS aCrtvCEn LOMCa t MAin DECKS

Fig. 2. Vandtæt Inddeling i et stort Passagerskib.

Drager gennem Hulrummets Midte er vand- Forskellige Søulykker, særlig Hurtigdampe-

tæt, og med visse langskibs Mellemrum er ren „Elbe"s Forlis i 1895, foranledigede

der indført tværskibs, vandtætte Skillevægge, derefter Tyskland til at tage dette Spørgs-

hvorved Tanken deles i mindst en halv Snes maal op. Resultatet af den nedsatte Korn-

vandtætte Rum. missions Arbejde blev ikke til Lov i Tysk-

I Højderetningen deles Skibene i mindre land, men det blev det Grundlag, hvorpaa

Rum ved Hjælp af Dækkene. I Fig. 1 har Nutidens store Passagerdampere inddeles i

dog kun Dækkene 4— 8 Betydning ved et vandtætte Rum, naar de skal betegnes som

Havari. „synkefri".

Det vigtigste Bidrag til Skibenes Synke- Kommissionen opstillede nemlig som Grund-

frihed er dog Skodderne, o : stive tvær- eller sætning den Fordring, at et Skib skal for-

langskibs Jernvægge, anbragt med passende blive i flydedygtig Stand, selv om to Nabo-

Mellemrum og strækkende sig op gennem de rum, regnet efter Skibets Længde, fyldes med
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Søv'^and. fordi et Havari let kan forekomme

paa begge Sider af det vandtætte, tværskibs

Skod, der adskiller de to Rum. Denne For-

dring er tilfredsstillet, naar Skoddækket er

det øverste Dæk i det egentlige solide Skibs-

skrog, og dette Dæk i hele sin Længde for-

bliver over Vandlinien, selv om de to største

Naborum under Dækket fyldes med Søvand.

Man ser heraf, at skønt Dækkene og de

langskibs Skodder forøger Synkefriheden, skal

Grundsætningen dog være tilfredsstillet uden

Hensyn til dem. Aarsagen hertil er, at

Dækkene forsynes med Luger for Passage,

Lys og Luft, og at de langskibs Skodder kan

havarere sammen med det tværskibs Skod,

som er Skillevæg mellem de to Naborum.

Fig. 2 viser den vandtætte Inddeling i et

meget stort Passagerskib; de viste lod- og

vandrette Linier angiver kun vandtætte Skille-

vægge, lait er dette Skib, „Mauretania",

delt i 175 vandtætte Rum. Skoddækket er

betegnet med „Main Deck".

Af Hensyn til Passagen gennem Skodderne

maa disse forsj'nes med vandtætte Døre, der

bygges efter to forskellige Principper. Paa

Steder i Skibet, der er højt oppe over Flyde-

vandlinien, svinger Dørene paa Hængsler og

lukkes fra selve Stedet; i Havaritilfælde er

bestemte Personer af Besætningen udpeget til

at møde ved disse Døre og sørge for deres

forsvarlige Lukning. Paa de Steder i Skibet,

der er under eller i Nærheden af Flydevand-

linien, er Dørene bygget som Skyde- eller

Løftedøre, der -baade [kanj^ lukkes fra selve

Stedet og fra et Dæk højt over Vandlinien.

En saadan Dør er vist i Fig. 3, som tyde-

ligt angiver de Tandhjulsudvekslinger, ved

hvis Hjælp Døren løftes eller sænkes.

Til Trods for de nævnte Forbedringer i

Skibenes Bygning ligger „Titanic" dog nu

paa Havets Bund; der maa altsaa endnu

nogle Ændringer til, før Sørejserne opnaar

den fornødne Farefrihed. Det er da heldigt,

at i store Træk viser netop „Titanic" Kata-

strofen de Veje, Skibsbyggeriets Mænd maa

gaa for at opnaa det eftertragtede Resultat.

Som Afslutning paa denne Artikel vil jeg

angive Hovedlinierne i de mest paatrængende

Forbedringer.

Først og fremmest gælder det om at und-

gaa Sammenstød med andre Skibe, flydende

Isbjerge og Vrag. Danskeren, Direktør Elle-

hammer, har her gjort en Opfindelse, det

saakaldte Isbjergsignal, som vistnok vil være

i Stand til at sikre Skibene mod Isbjerge og

Vrag, fordi disse bevæger sig med det om-

givende Vands Hastighed, hvorimod den er

mindre sikkert virkende overfor andre Skibe

og fastliggende Genstande. Opfindelsen be-

finder sig dog endnu paa Forsøgsstadiet.

Ifølge Avisreferaterne observerede man om-

bord i „Titanic" det Isbjerg, som voldte

Skibets Undergang, i en Afstand at c. 1300

Meter, og søgte da at dreje af derfor. Et

saa stort Skib, der løber med 22 Knobs

Fart, kræver imidlertid en Drejecirkel med

en Radius, der er c. 5 Gange Skibets Længde,

som var 270 m. Da man imidlertid ikke

samtidig lod Maskinen bakke, maatte Skibet

skure op ad Isbjerget, hvorved dets ene Side

blev revet op.

Forbedringer i Styreevnen maa altsaa paa-

kræves; men her er allerede gjort en smuk

dansk Opfindelse, nemlig Ingeniør Vogt's

Pendulpropeller-Ror, som foruden en økono-

misk Forbedring i Skibenes Fremdrivning

medfører en saa fuldkommen Styreevne, at

det næsten kan dreje Skibet paa Stedet.

Princippet i Vogt's Pendulpropeller-Ror,

der er vist i Fig. 4, er følgende: En Ror-

flade har sin Stamme anbragt i en hul Driv-

arm, der udgaar vinkelret fra en horisontal

Rokkeaksel; naar Drivarmen svinges ved

Hjælp af Rokkeakslen, maa Rorfladen følge

med og samtidig drejes den — ved Vandets

Modtryk — saa meget, som en Fjedermeka-

nisme tillader. I Svingets Yderstilling staar

Rorfladen langskibs og i Midtstillingen har

den sit største Udslag, hvorved den omtrent
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funktionerer som en Fiskehale og giver lige-

som Fiskehalen Styring og Fremdrift.

Selv efter Sammenstødet burde Skibet

endnu ikke have været dødsdømt; thi det

sandsynligste er vel nok, at Skibssiden blev

revet op mellem Celletanken og det underste

fuldstændige Dæk, Nr. 8 i Fig. 1, paa saa

Russel som Konkurrent til Suezkanalen, fordi

det var bestemt til at gøre Rejsen fra England

om Kap „det gode Haab" til Ostindien uden

Mellemstation. Denne Fart kom imidlertid

ikke i Stand, Skibet gik i Stedet for mellem

England og Amerika, hvor det bl. a. blev

benyttet ved Udlægningen af det første trans-

En vandtæt Dør (Stone Lloyd.)

langt et Stykke, at en hel Række Rum sam-

tidigt er kommet i Forbindelse med Søen,

hvilket vilde have medført Totalforlis for et-

hvert af de Skibe, der har besørget Passager-

trafiken mellem Europa og Amerika med

Undtagelse af et eneste, nemlig det allerfør-

ste i Rækken af Verdens Kæmpedampere.

Dette Skib hed oprindelig „Leviathan"

senere „Great Eastern", og blev i Aarene

1852

—

^57 bygget af Englænderen Scott

atlantiske Telegrafkabel. Dets Dimensioner

er angivet nedenfor; til Sammenligning er

„Titanic"s tilsvarende Dimensioner angivet i

Parentes.

Længde 207 m (270 m), Bredde 25 m
(28 m), Brutto-Register-Tonnage 19000 ts

(45000 ts), Deplacements-Tonnage 27400 ts

(60000 ts).

Paa sin første Rejse løb „Great Eastern"

paa Grund paa en Klippe, hvorved den fik
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Fig. 4. Vogl's Pendulpropeller-Ror.

9 Huller i Bunden; et enkelt af disse var

28 m langt og 1,6 m bredt, men den kunde

dog fortsætte sin Rejse, fordi den dobbelte

Bund, som vist paa Fig. 5, var ført helt

op til det underste Dæk, medens „Titanic"s

kun naaede fra den ene Skibsside til den

anden.

At Celletanken atter føres op til Skibenes

underste fuldstændige Dæk, hvilket iøvrigt er

gjort i mange Krigsskibe, synes altsaa at

maatte blive en naturlig Følge af Ulykken

med „Titanic".

Selv om Sammenstødet havde medført

Skibets Totalforlis, kunde alle de ombord-

værende dog i alt Fald være blevet reddet

ved telegrafisk Tilkaldelse af det Skib, som

var Ulykkesstedet nærmest, naar blot „Titanic"

havde besiddet tilstrækkeligt Redningsmateriel.

De almindelige Redningsbaade kræver imid-

lertid for megen Plads ombord; men netop

det Forhold, at den traadløse Telegraf kan

tilkalde andre Skibe, gør det unødvendigt, at

de medbragte Redningsfartøjer skal være sær-

lig sødygtige ; de skal i mange Tilfælde

Fig. 5. Tværsnit i „Great Eastern".

blot kunde holde sig flydende i Nærheden

af Ulykkesstedet.

Fordringerne til Redningsfartøjerne er alt-

saa, at de skal optage ringe Plads paa et

Skibsdæk, have Flydedygtighed og kunde

rumme mange Mennesker. Disse Krav til-

fredsstilles i høj Grad af Danskeren Kaptajn

Engelhardt's sammenfoldelige Redningsbaad,

der ikke optager stort mere end en Fjerde-
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del af den Plads, som er nødvendig for en

almindelig Redningsbaad, se Fig. 6.

Engelhardt's Baade er forsynet med dob-

belte vandtætte Bunde, der indeslutter et

Hulrum, fyldt med lette Stoffer; medens Si-

derne over dette Hulrum er af Sejldug, som

strammes ved Hjælp af Træstøtter.

Det kan imidlertid ikke nægtes, at de

meget store Skibe egentlig markerer et Til-

bageskridt med Hensyn til den sikre og paa-

lidelige Befordring. Thi ved et Sammenstød
vil muligvis den største Del af Skibets Tu-

sinder af vandtætte Samlinger springe læk,

fordi den pludselige Standsning af hele den

uhyre Masse frembringer for store Formfor-

andringer i disse Samlinger. Enkelte Tegn

kunde tyde paa, at dette har været den

egentlige Aarsag til „Titanic"s Forlis, bl. a.

den lange Tid, c. 4 Timer, hvori Skibet

holdt sig flydende efter Ulykken.
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SAGEN ARNOLDI
Af Otto Rung.

FRA Attenhundrede og Halvfjerds til ind

i Firserne boede i den vestlige Udkant

af Byen Bern et Ægtepar, der hed Arnoldi.

Sagen Arnoldi er ingenlunde fuldt oplyst.

De Tiders Jurister mente i den at finde en

af hin Periodes uhyggeligste Forbrydelser.

Men da Sagen blev forfulgt, manglede de

Sigtede, og Vidnerne var stumme. Hvorvidt

Konrad Arnoldi personlig har følt og tænkt

forbrydersk, kan ikke afgøres og vilde næp-

pe heller have interesseret hans Dommere.

Hine Domstoles psykologiske Nysgerrighed

var ligesaa nøjsom som vore moderne Ju-

risters. Den Gang hindrede Fordomme som

nu Videnskaben Mennesker i at forstaa hver-

andre. Men forøvrigt foregreb Arnoldi Under-

søgelsen ved sin Flugt.

Det er derfor kun ad Gælningens Vej

snarere end ved Slutninger fra kendte Ting,

at man naar til en Fornemmelse af, hvem

disse Mennesker var, og hvorfor og hvor-

ledes de levede.

Man maa forestille sig Konrad Arnoldi,

som han sent i Tredserne paa korte Besøg

viste sig i Bern. Han blev set og husket af

mange fra Søndagenes Promenadekoncerter

paa Schlånzli, hvor Borgerorkestrets Musi-

kanter stod midt paa Græsplænen med Pan-

derne nær mod hverandre, paa støt skræ-

vende Ben og blæste Offenbach bagud over

Skulderen, med et Tempo, der satte letbenet

Wienervalstakt i de tyksaalede Svejtserstøvler.

Offenbach raadede endnu over Europas

Provinslande, og Konrad Arnoldi, der udgav

sig for indfødt Wiener, forstod at stemme i

alt Fald sin Holdning og sin Paaklædning

ind i den moderne Smag. Han bar en lille

koket rund Hat paa Snur; de langørede ud-

krængede FHpper aabenbarede en mælkehvid

bar Hals; Manchetterne, der red helt ude

paa hans Knoer, havde Knapper af mægtige

Gulddalere, og de snævre Benklæder faldt

ud over Støvlen som posede Elefantklump-

fødder. Det blanksværtesorte Kindskæg mød-

tes med den opaddrejede Mustache og lagde

ligesom et Bidsel med Skyklapper om hans

Ansigt og delte hans Hovede ind i en øvre

og en nedre Del. Endnu var ikke dette

Skæg blevet Særmærket for Vokskabinetternes

Forbrydermasker. Og Arnoldi har skiftet i

Tide. Senere bar han en lang hængende

Mustache, der paa Boerkrigens Tid blev

studset kort som en Tandbørste. I vor

aabne og umaskerede Tid — hvor i den nye

Verden han nu lever — har han sikkert

glatraget sine haarde og dristige Kindben,

valser ikke mere af Sted paa lakerede Ga-

maschestøvler, men gaar bredbenet og fast

paa flade maskinsyede Saaler.

Han opgav for sine mange flygtige Be-

kendte, at han var Rejsende for et Wiener-

hus i Lædervarer, og han talte om Paris og

London med intimt Kulissekendskab. Senere

fandt de fleste, at de altid havde fornemmet

ved ham noget sjofelt, der havde afholdt

dem fra nærmere Omgang. Men i hvert

Fald opnaaede han det, han behøvede: ikke

at interessere. Da han senere tog fast Op-

hold i Bern og førte ved sin Arm paa Pro-

menaderne en yngre Dame af ualmindelig

kedsommeligt Ydre, fandt hans tidligere Be-

kendte det bekvemmest ikke at stanse ham.

Og det viste sig, da Sagen blev gjort op,

at Parret ikke havde en eneste nær Omgangs-

ven, og at ingen kunde fortælle noget nøjere

om deres Forhold. Man var saa vant til

daglig at se dem, uden at kende dem, at

enhver gik ud fra, at der nok var andre,

der kendte dem, og ingen følte sig derfor

stødt ved at se dem gaa forbi.

Fru Arnoldi har ved sin Tilsynekomst væ-

ret midt i Trediverne. Hun gik efter Tidens
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Smag i Prinsessekjole og Mentonahat. Ved Køkkenet var i en lav Tilbygning, og i

hendes Træk var intetsomhelst kønt eller Kælderen sov Pigen Marietta der lavede

grimt, hun virkede hverken frastødende eller Mad og besørgede Indkøb,

tiltalende. Hendes Udtryk syntes uafhængigt Denne Pige var en midaldrende Italiener-

af Aarets og Tidernes Skiften, hendes Øjne inde. Hun var fyldig og havde et frisk

og Mund var fuldkommen ustemte. Skønt Madonna-Ansigt, ganske rosa og gyldent, og

hun ikke var svær, syntes hun at bevæge baade det og det glatte begsorte Haar saa

sig med overfedet Flegma; hendes Mæle, ud, som var det ferniseret. Hendes Øjne

naar hun en enkelt Gang i Butikker fortalte var hengivne og fromme og dog meget op-

sin eneste Historie om en Gigtlidelse, hun mærksomme; Munden stod stedse lidt aaben.

havde kureret ved Frugtdiæt, var utaalig Hun var døvstum, og det er ikke opklaret,

langsommeligt og uden Klang, lød støvet om Arnoldi havde valgt hende til sit Tyende

og af Fih som et gammelt Klaver. Vilde paa Grund af hendes medfødte Tavshed —
hun se sig omkring, hvad sjælden skete, eller om hendes Stumhed har givet ham
drejede hun ikke Nakken, men hele Perso- Ideen til det, han havde for. Marietta var

nen med taaget Omstændelighed. vel kendt i Kvarteret, og i Butikkerne hav-

Deres Villa laa højt paa en Brink over de man vænnet sig til hendes Tegnsprog.

Floden; og de har fra deres Terrasse været Hun havde den Døves Mistænksomhed og

i Stand til, hvis de vilde, at sidde og se den Stummes Paastaaelighed og var vanske-

over mod Alpinernes hvide Tinder, der som lig at snyde. Hendes Afhængighed af Her-

et skarptandet Gebis hvilede paa Horisonten skabet var fuldstændig, hun levede intet

og gabede begærligt over Himlen. Men der- Særliv. Hun var som en Forlængelse af

oppe under den nøgne Loggias Sprinkelværk deres Arme og intet mere. Hver Søndag

blev de aldrig set. Deres Hus var lukket i saas hun i den katolske Kirke i Stolen bag

om dem, naar de var hjemme. De har kun ved sit Herskab, iført fransk Sjal og Capot-

vist sig, naar de fandt det fornuftigt og al- hat; og hendes Blik veg ikke fra Hr. Ar-

tid vel skjult i Mylret af de mange Pro- noldis friserede Nakke. Hun havde sin Fø-

menerende. ling med Verden gennem Øjet alene.

Af Villaens otte Værelser har de kun be- I Kirken nød de Agtelse. Hr. Arnoldis

boet tre, og de var til daglig bestandig i mægtige Baryton stod som en Stang af Me-

Spisestuen, hvor det runde Bord, belagt med tal gennem Koret og skaffede ham Respekt.

Voksdug, tjente som Underlag for alle deres Sagtens har hans Hustru i sit Sløvsind lyt-

Gærninger. Dagligstuen stod kold og ubrugt tet efter den, og i den fundet den rolige

med sine smaa grønpolstrede Plydsmøbler, Vished: at han vaagede og sørgede for alt.

der syntes paa deres Messingriller fra Væg- Det var, som bar hans Stemme Hvælvingerne,

gen med et kraftigt Tag at være kørt ud og hun lukkede sine Øjne og følte formo-

paa det gustne Parketgulv, uden Kurs som dentlig sin Form for Andagt.

Sejlere i Drift. Paa Væggens Hylder, der var Man maa tænke sig Hr. Arnoldi komme
kantede med uldne Fryndser, stod Gemser og hjem fra en Søndagspiomenade en Dag paa

smaa Svejtserhuse og Napoleon i Kalipasta. det Tidspunkt i Firserne, da Sammenbruddet

Bag ved Dagligstuen var en fuldkommen tom var nær, og Tingene allerede ude af Lige-

Stue, og fra den førte en stærk dobbelt vægt.

Paneldør ind til det lukkede Rum, hvor Arnoldi har spist og er bedre tilpas end

Ægteparret holdt skjult deres hemmelige Pen- om Morgenen, da de andre saa ham med

sionær. rynkede Bryn og Hænderne under Frakke-
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skøderne trave rundt om Spisebordet. Endnu

medens han spiste, har Fru Arnoldi føU sig

generet ud af sin Dvaskhed ved den vrede

og voldsomme Maade, hvorpaa han skar de

unge Kyllinger for. Men omsider har hun

fattet, at hans Ærgrelse ikke gælder hende,

men Friedel. Nu ser hun endogsaa et Træk

af mæt Velbehag brede sig under hans Skæg,

medens han sidder og stanger Tænder med

sit lille Elfenbens Lommeapparat. Hun hen-

giver sig da til sin vante Middagspavse,

med den blommede Friseretrøje løst over det

ophægtede Korset, — og hun suges op paa

den brede Chaiselongue med et Skvulp, som

en Strandvasker lander paa en Sandbanke.

Hendes Mand hvisler mod Tandstikkeren

et Par Strofer af Højmessens Korsang, me-

dens han leder efter en Nøgle og endelig

finder den i Lommen paa sine Hverdags-

bukser. Han føler sig velvillig og røres

over sig selv, medens han paa en Tallerken

lægger et af de bedste Stykker fra Mid-

dagen, som han er paa det rene med, at

han opofrende har lagt til Side og nægtet

sig selv.

Han gaar med raske, lydløse Skridt gen-

nem den tomme Stue, og dér opdager han,

at den lille Paneldør, som han nu søger at

aabne med Nøglen, er uaflaaset.

Han staar et Øjeblik med hængende Kæbe,

med iskold Kriblen om sine Skægrødder og

ude af Stand til at løfte en Haand. Fy

for Fanden ! Hvad nu ! Hans Tanker farer

skelende ud efter Udveje, pønser paa Flugt,

endnu inden han ved, hvor Faren kommer

fra. Ja, tænker han. En af Dagene ren-

der jeg fra det hele! Dette her gaar ikke i

Længden ! Men nu har han husket, at det

er ham selv, der om Morgenen har glemt

at laase, og han tænker: Selv om jeg ikke

har laaset, falder Friedel ikke paa at gaa

ud ; — selv om han ogsaa af andre Grunde

kunde gaa ud. Nej, det vilde simpelthen

ikke falde ham ind

!

Han aabner Døren stille og rask.

I et stort lyst Værelse med hvidblændede

Vinduer sidder en tolvaars Dreng paa Kan-

ten af sin Seng og løfter smilende mod den,

der træder ind, sine bundne Hænder.

Han er højt vokset af sine Aar, hans

Lemmer er spinkle, saa sørgeligt skrøbelige

synes de lange Benpiber. Hans Ansigt og

Hænder er kridhvide, som har hans Hud

indsuget det matte, mælkehvide Lys, der

flyder ind gennem den store Rude. Ogsaa

Haaret, der krøller med en egen Hæftighed,

er blegt og glansløst, det falder som et Ud-

brud af spildt Kraft ned om hans smalle,

sygelige Ansigt og synes at støtte og bære

det oppe over de holdningsløse Skuldre. De

store Øjne har en dunkel Metalglans, deres

Blik lever med dyb og bevidstløs Kraft, det

er, som spejler de Verden uden at se, men i

aarvaagne Øjeblikke synes de langsomt at

drikke. Læbernes Smil synes ikke at svare

til nogen bevidst Glæde, heller ikke at stride

imod nogen Sorg. Det ser ud, som kommer

og gaar hans Alvor og Smil af Livets dybeste

Grunde. Han er klædt i en tynd Dragt af

Lærred, de nøgne Ben holder han krummet

ind under sig paa Sengen. Saaledes, uden

at røre sig, venter han. Og da den, der

kommer ind, nu uden et Ord løser hans

Hænder, retter han sig langsomt ud og ven-

ter paany.

Arnoldi sætter hans Mad paa en Forhøj-

ning under Vinduet og betragter opmærksomt

og tankefuldt Drengen, medens denne stille

og uden Graadighed spiser. Arnoldi har om

Morgenen mærket et Tegn, der lod sig tyde

som Oprør. Derfor fandt han det nødven-

digt at lade Straf indtræde. Friedels Hæn-

der lystrede ikke. Derfor maatte de lære

Tvang. Arnoldis Instinkt siger ham, at hans

moralske Overlegenhed over dette Barn, som

han igennem disse Aar har holdt fast i sit

Hus, beroer paa Fasthed og Konsekvens, og

paa at lade Undgældelsen træffe netop dér,

hvorfra Forseelsen udgik. Da han om Mor-

genen kom herind, klamrede disse Hænder
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sig til hans Klæder. Derfor maatte de tages

i Skole.

Han har med Aarene vænnet sig til at

tro, at denne Dreng virkeHg er aandssvag;

og efterhaanden son\ han føler sit Hverv

mere vanskeligt og sit Ansvar tungere, har

han bragt Ligevægt i sin Sjæl ved at fast-

slaa: at Friedel er et døvstumt og sløvsin-

det Barn, der er betroet til hans Omsorg,

og for hvem han med velberaad Hu og efter

fornuftigt Overlæg har valgt den døvstumme

Pige til Opvartning og Adspredelse. Nu, da

han har løst den lille Fanges Hænder og

har givet ham Mad, røres han overfladisk

over sin store Godmodighed; han føler end-

ogsaa Trang til at trøste Friedel og be-

stemmer en af Dagene at finde ham et nyt

Stykke Legetøj.

Han passer vel paa: ikke at mæle et Ord.

Det er jo ikke heldigt for en, der er stum,

at fristes af andres Tale! Han har til Tider

set dette lille Ansigt løfte sig aarvaagent og

anstrængt, som lyttende efter en Tone, an-

spændt hungrende efter en forstaaelig Lyd;

og Arnoldi har ængstet knebet Læberne sam-

men og vogtet sig for at synge og fløjte,

hvad han sædvanlig adspreder sig med, naar

han gaar rundt i sin private Verden. Men

her maa han passe paa, dette her er Ar-

bejde og Kontortid

!

Han har nylig set Friedel efterhgne hans

Gestus, hans Haandbevægelser, endogsaa hans

Grimacer, naar han puster paa den altfor

varme Mad. Han blev først vred, fornær-

met, derefter ængstet. Han tænker i vag

Frygt: Hvor længe — hvor længe endnu vil

det kunne gaa. — —
Det er sandsynligt, at Arnoldi har bragt

Friedel med sig, samtidig med at han tog

fast Bopæl i Bern. Drengen har da været

knap et Aar. Hvorledes han er kommen i

Arnoldis Værge er aldrig oplyst. Men det

er sikkert, at Arnoldi, der sagde, at han

var Rejsende for et Læderfirma, tillige har

været virksom for et stort Wienerhus, som

gjorde Forretning med Export af Kvinder og

anden hemmelig Handel. Sagtens er han

ad den Vej kommen til Friedel. Det synes,

at Drengen ikke har været bestemt til at

bringes ud af Verden, men blot til at hol-

des skjult. Hans Liv syntes endog at være

vurderet, thi det maa antages, at de aarlige

Pengeforsendelser, der pr. Post regelmæssig

kom til Arnoldi, i Virkeligheden tilkom det

stumme og i fuld Forstand værgeløse Barn.

Af disse Penge brugte Arnoldi netop saa

meget, at han selv kunde leve sorgløst og

navnlig uden at foretage sig noget som helst

;

thi alt Arbejde var ham dybt imod. Han

lagde saaledes under sit Ophold i Bern en

betydelig Sum op. Den hævede han i Ban-

ken, inden han forsvandt, og herefter ude-

blev Pengeforsendelserne; hvad enten han

nu omordnede dem til sin nye Adresse eller

de af andre Grunde blev afbrudt.

Om Børne-Oublietter findes i Politikkens og

Forbrydelsens Historie et rigeligt Blad. Ofte

fandt Formyndere af Rigshovmestre det be-

kvemt, om et prinseligt Tronemne fra sin

spæde Barndom lærte at glemme sine Ad-

komster. I Tower og i Bastillen fandtes

Glemmesteder for Fyrstesønner, der kunde

ventes at føle sig forudbestemte til Magt.

Dygtigheden satte sig paa den Vis i hine

Tider udover de taabelige Arveregler, der

spærrede den store Karakter Vejen til at

gøre sig gældende. Slægtstrækkene i et de-

genereret Prinseansigt lod sig skjule ved en

Jernmaske, et underjordisk Fængsel kunde lære

ham Selvforglemmelse. Saaledes fandt ogsaa

Dauphinen Ludvig den syttende af Frankrig sin

Selvfornægtelse i en Skomagers Bod. Og i

1838 kom til Torvet i Niirnberg vandrende

en ung Mand Kasper Hauser, hvis Sjæl var

en blank Tavle, — sat i Verden som Vok-

sen fra et eller andet ukendt Glemselens

Sted.

I den lavere Forbrydelses Lag har Politiet

paa Razzia tidt truffet Børn , der enten fra

Fødselen eller som Følge af deres Liv var
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aandssvage, og som holdtes indespærrede som

Dyr i et Udhus, for ikke at volde Udgifter

og Besvær. Friedels Skæbne synes at være

bestemt af samtlige de nævnte Hensyn.

Arnoldi har hurtigt indset Fordelene ved

at være Formynder for en svag Aand, for

en viljeløs Arving, men han har ikke været

intelligent nok til af den Grund at tro noget

slet om sig selv. Han har tillagt sig de

allerbedste Hensigter. Hvad er da ogsaa et

spædt Barn andet end en Aandssvag? Og

da intet Kim i dette Sind under hans Be-

handling satte Vækst, bekræftede det kun

hans Udgangspunkt : at dette Barn var sløv-

sindet, haabløst idiotisk

!

Han gav altsaa Barnet al den Pleje , en

lille Afsindig har Fordring paa; han nænnede

ikke at forstyrre den tunge Stilhed i Barne-

sjælen ved at trænge paa med Belæring og

Opdragelse. Han vilde ingen haabløse

Længsler vække. Derfor sørgede han for at

retlede ad Tvangens Vej , uden Voldsomhed

og aldrig ved Revselse. Han satte blot den

Handling, han ønskede fremmet, i mekanisk

Bevægelse. Han ledte Barnet ved sin Haand

som han vilde, styrede det ved Hovedbevæ-

gelser og Blik i de faa Funktioner, han fandt

nødvendige for at det levede, sørgede endog-

saa for, at det trivedes ved fast Orden, Ren-

lighed og god Ernæring. Han blandede sig

ikke i dets Drømmeliv, søgte ikke Vej til

dets lavere Form af Fantasi; thi om saa

stille Ting havde han ingen Anelse; og han

gik bestandig og tillidsfuldt ud fra, at der

hvor han intet forstaaeligt Udtryk saa, der

levede intet.

Og da han nu i den sidste Tid følte en

pludselig Modstand hos Barnet , noget som

en vaagnende Selvstændighed, gjorde det

ham dybt urolig og ulykkelig. Han var en

Dag Genstand for det besynderlige og tru-

ende Tegn : at Friedel greb fat i hans Klæ-

der, ikke vilde opgive sit Tag og søgte at

slippe med ham ud af Døren, da han ilfær-

digt trak sig tilbage. Han prøvede forgæves

sine dæmpende Methoder. Af lang Omgang

med farende og vildfarne Kvinder havde han

uddannet sig en egen sund og blid Myndig-

hed, en faderlig fast Venlighed og en tavs

Overtalelsens Kraft i sine smilende og vel-

villige Øjne.

Han havde aldrig tvivlet paa sin ube-

grænsede Godhed, naar han anbragte

disse husvilde Pigebørn. Han var som en

Skriftefader for deres overspændte Sanser,

dulmende, beroligende, og naar han førte

dem i Havn, skiltes han fra dem med senti-

mentale Taarer og flæbende Forsikringer om

dyb Forstaaelse.

Han var ingen bevidst Sjælemorder, han

tog blot Tingene som de var, lod sine Fø-

lelser flyde, men aldrig gribe ind. Han

kunde ikke taale at høre nogen kræve eller

klage, derfor søgte han saa gerne de stumme

Sjæle, og med stor Omsigt fjernede han en-

hver Grund, der kunde gøre hans Sjæl med-

lidende og hans Hænder svage.

Det er dog muligt, at han paa det sidste

— i alt Fald en Tid — har lidt under

Tvivl. Hans Selvtillid er mulig svækket ved

Magelighed og Lediggang. Efterhaanden

som han blev mere blegfed og blødagtig,

blev han tillige mere nervøs. Da Sammen-

bruddet skete, og han løb af Landet, har han

sikkert forekommet sig selv som en Forbry-

der og i alt Fald mindre nobel. Han for-

svandt jo for ikke at se sin sociale Agtelse

rokket, og sikkert er der gaaet Uger, før

han genvandt sin Selvrespekt og sit jævnt

flydende Humør.

Som omtalt kan intet oplyses om Friedel

Arnoldis Herkomst. Ældre Tider fandt altid

Mysteriets Knudepunkt her. Der er anvendt

Formuer og saare meget Blæk paa at finde

Kasper Hausers Herkomst og Adkomster. I

hine Tider var endnu Arv og Privilegier væ-

sentlige for en Mands Liv. De var hans

medfødte Eje, hvorfra ingen forbrydersk turde

fortrænges ; og at søge Stamtavle og Arvebreve

blev derfor vigtigst for den Periodes Nysgerrige.
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Men i vore Dage fødes en Mand med

sine Evner alene, med sit Talent og sin Be-

gavelse som eneste Forudsætning for sit

Værk. Det alene er hans Adkomst til at

leve, og dér alene er det, at han ikke tør

krænkes. Derfor et det helt uvæsentligt, at

Friedel Arnoldis Herkomst og Arveskab al-

drig er udredet, og at hans Formue er gaaet

tabt. Alene hans sjælelige Historie har Be-

tydning.

Friedel har senere selv kunnet meddele

en Del om sit Barndomsliv, men da han

ikke kendte Ord eller Navne for Tingene,

medens de var om ham , staar de for ham

som tonløse Billeder, som han først senere

har bestemt og benævnt. Og alligevel giver

hans Erindringer — saa omarbejdede af se-

nere Viden de end er — nogen Mulighed

for at forstaa lidt af hin spæde og svage

Væren, der for ham var Verdens Alt.

Skiftet af Lys og Mørke syntes at betone

hans tidligste Forestillinger. Det var for

ham de evigt tilbagevendende Virkninger af,

at han aabnede og lukkede sine Øjne. Nat

og Dag randt som en sorthvid Perlekæde

gennem hans Liv. Og naar Mørket kom,

lærte han at føje sig og lukke sine Øjne.

Saa var der intet mere til derude! Han for-

søgte aldrig med sine Hænder at finde Tin-

genes Former, naar hans Øjne var lukkede.

Noget Mørkedyr blev han aldrig, og han

lærte tidUg, at den Verden, der kom myl-

rende frem, naar han havde lænet sig tilbage

paa sit Leje, var noget ganske andet end

det, der om Dagen var omkring ham, — at

disse flygtige Ting og hviskende Lyde ikke

lod sig holde fast og ikke vilde genfindes,

næste Gang han lukkede sine Øjne i,
—

saaledes som dog alt det andet var bestan-

digt og varigt paa sin Plads, naar han aab-

nede sine Øjne om Morgenen. Han faldt

ikke et Øjeblik paa at regne med sine

Drømme som med den virkelige Verden.

En anden, men svagere Rhytme i hans

Liv var den langsomme Vekslen mellem

Mæthed og Sult. Et Højdepunkt af Uro i

hans Legeme, der bestandig faldt sammen

med visse Belysninger i Rummet og visse

fjerne Lyde, rørte ham og fik ham til at be-

væge sig frem og tilbage i sit Bur. Og

naar Arnoldi kom med det tildækkede Fad

og Kanden med Mælk, traf han stedse Dren-

gen tæt presset mod Døren, lyttende, ven-

tende, præcis som Arnoldi selv, der altid

fulgte sit Ur, og som forøvrigt morede sig

over den snedige lille Fyr, der saaledes

kunde regne ud paa Klokkeslet, naar der

vankede Mad!

Han lærte tidlig af sig selv at sondre

mellem det tiltrækkende Bløde og det fra-

stødende Haarde i Verden, men tillige at

erkende Fordelene ved det, der var fast og

gav Støtte, og Farerne ved det, der gav efter og

ikke ydede Hvile. Derimod har han næppe

ofte følt Smerten i stærk og tilspidset Form.

Han var ingensinde syg. Og i hans be-

tryggede og velplejede Væren var Behag og

Ubehag de højeste Yderpunkter for i alt

Fald hans legemlige Fornemmelser. Det alt-

for Kolde og det altfor Varme mødte ham

ikke i hans tempererede Verden. Den døv-

stumme Pige kom hver Aften og dækkede

ham til, naar han skulde sove. Derfor gik

heller ikke Hede og Kulde ind i de faste

Skifter af hans Tilværelse. Hans Liv havde

ikke den bredere Inddeling af Sommer og

Vinter, det bestod kun af utalte Døgn.

Noget videre Maal af Tiden fandt han ikke.

Kun ganske enkelte Gange, naar han faldt,

eller naar han tørnede mod en haard og

skarp Kant, lærte han alvorlig Forskel paa

det, der var det sædvanlige, og det, der

gjorde ondt. Men Farerne i hans Liv var

ensartede og faa. Smærten skræmte ham

voldsomt og lærte ham at tage sig i Agt for

Gentagelse.

Hans Vurdering af Afstande var tidlig i

Orden. Den første Grænse var: saa langt

hans Hænder kunde naa; siden saa langt,

han krybende kunde komme. Af sig salv
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fandt han paa Bevægelsen fra Sted til Sted.

Længe havde han fængslet betragtet de Ting,

der var fjernere end hans Plads, og Ønsket

om at naa dem lærte ham at krybe. Han

sluttede, at naar Tingene nærved kunde naas,

var Tingenes Bestemmelse, at man naaede

dem. Det var ingenlunde Trangen til at

skaffe sig spiselige eller brugelige Ting, der

drev ham, thi Kampen for Tilværelsen kendte

han ikke; Himlen gav ham den Manna, han

havde behov, men hans Begærlighed efter at

vide og efter at forske var langt hans Livs

stærkeste Drift.

Snart kendte han den plane Verden i Gul-

vets Højde. Saa kaldte Lyset ham opad,

og da han voksede, og hans Ben blev

stærke, rejste han sig op.

Allerede længe havde det højt siddende

og gitrede Vindue været hans Maal. Der-

fra kom alle Ting ind i Verden. Jo nær-

mere man var derved, jo tydeligere blev de.

Deroppe fra blev al Ting skabt ! Og paa

den anden Side : dernede, hvor han hidtil

havde været, inde i Krogene og nede paa

Gulvet, var alt mere utydeligt, mindre rigt

og mangfoldigt. Dernede boede det, der

hver Tid, han følte sine Øjne tunge, kom

listende og Led for Led, Ting for Ting aad

Verden op, og saa bredte Krogene deres Magt

ud over Væggene, sneg sig tættere og tæt-

tere op mod den lysende Firkant deroppe,

snørede sig om den og kvalte den, saa at

den langsomt sygnede og styrtede med alt

det øvrige ud i det gabende Ingenting. Der-

for var denne gitrede Rude hans Verdens

kæreste og alle hans Bevægelsers samlende

Maal. Og medens han famlende langs Væg-

gene søgte sig Vej derop, lærte han for

Alvor at erkende, hvor farligt og ondt alt

det dernede var, thi han følte hvorledes det

holdt igen, drog ham omkuld og borede

sine haarde Kanter ind i hans Haandflader

og Knæ og vilde beholde ham.

Og en Dag fandt hans Herre ham oprejst

støttet paa bægge Fødder, stavrende sig frem

langs Væggen. Arnoldi betragtede ham stolt

og fornøjet, rystede smilende paa Hovedet

og anskaffede sig en dobbelt Hængelaas til

Døren.

Solen fik Drengen aldrig at se. Den var

skjult af Rudens Mælkeglas, hyllet i uigen-

nemtrængelig Atmosfære for ikke at svide

og bekymre hans Sind. Men mod det blege,

gitrede Glas vendte han hver Morgen, naar

han blev vaagen, sit lille forstenede Ansigt.

Snart havde han inddraget alle Afstande i

sin egen Højde, og siden faldt han paa at

søge højere. Han fandt, at han fra sit

Leje kunde naa endnu en Arm højere op,

og han lærte sine Vægges Substans at

kende: hvor det ru og haarde Træpanel

hørte op, og hvor det blødere Tapet be-

gyndte. Han orienterede sig uden klar Be-

vidsthed, men efter stille fremskridende Reg-

ler. Først sent fandt han kunstige Udveje

til endnu højere Maal. I hans ottende Aar

traf Arnoldi ham til sin Skræk staaende paa

en Skammel, som han havde flyttet op paa

sin Seng; og der stod han og famlede^ med

sine Hænder op efter den fjerne Rude. Dette

Babelstaarn forstyrrede Arnoldi resolut og

gjorde sig vred, for at Drengen ikke skulde

forstaa hans virkelige Grund. Og han bandt

som Straf et Klæde for Friedels Øjne i et

Døgn for derved at forvirre hans Begreber

om, hvor Udvejen var.

Da nu Barnet havde naaet Grænserne for

sit Rum og saa, at han foreløbig ikke kunde

komme videre i Bredden, søgte han i lange

Tider at lære sin Verden nærmere at kende

uden ellers at søge Udveje. Han opdagede

et nyt Omfang af Verden i det Smaa, og

han begyndte at inddele Tingene i dets en-

kelte Dele. Han gennemgik med sine Fingre

de ujævne Flader af Mure og Møbler,

laa paa Knæ og fulgte Gulvfibrenes trævlede

Mønstre, undersøgte hver lille Kant, fordy-

bede sig i hver Hulhed, og han gav sig til

at grunde over, hvad hver Dels Bestem-

melse var. Han vendte tilbage i sine egne
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Spor og fandt dem værd at gennemforske i

det enkelte. I Begyndelsen var han vandret

de utalte Skridt frem og tilbage mellem sine

Vægge, smidig og følsom, med blind For-

nemmelse for, naar Grænsen af Rummet bød

ham vende om og gaa tilbage. Men snart

faldt han paa at give sin Bane andre Former

end lige ud eller i Ring. Han dannede sig

Stationer paa Vejen, afsøgte interessante

Punkter og begyndte at faa Sans for sin

Vandrings Form: han behagede sig i ryt-

miske Kurver og Sving, vuggede sig i Ven-

dingerne, hans Marsch beskrev Sløjfer og

Parabler. Og han fik Forstaaelsen af, at

der var Enheder i denne Vandring, at hans

Skridt afmærkede Længderne, og at det

samme og samme gentog sig, medens han

gik, — nøjagtig de samme Bevægelser af

hans Fødder, nu og nu — og nu ikke mere

og saa omkring og igen! — —
Tidligt vaktes hans Ærefrygt og hans

Taknemlighed. Hver eneste Gang den ly-

sende Plet havde naaet en vis Styrke, og

Tingene i Verden var stærkt fremme, og

anden Gang, naar de paany indtil en gan-

ske bestemt Tone var svundne, saa skete

det, at Verden aabnede sig og aabenbarede

et Væsen, der kun da var til.

I de tidligste Aar havde Friedel ingen

Erkendelse af, at Arnoldi var den samme,

der kom igen. Han opfattede ham kun som

en Hændelse i Dagen, en Virkning, der brød

ind og forandrede Tingene paa samme be-

standige Maade. Senere fattede han, at der

mellem ham selv og den, der kom, var Lig-

hed, og da han følte sig selv saa langt

mindre og saa ubetydelig lille mod Arnoldi,

gik han fra Begyndelsen ud fra, at han selv

kun var det vage Genbillede af den andens

vældige Person. Men forøvrigt regnede han

i lange Tider ikke Arnoldi for et enkelt

Væsen. Hans Genkomst betød ikke en Fort-

sættelse af det tidligere Besøg. Thi han

var selvfølgelig ikke til, naar han ikke var

at se. Derfor blev Arnoldi en Række af

store Personligheder, af mægtigere Herskere

og Helte, der en efter en blev til i Verden,

gjorde deres Gerninger og derefter forsvandt.

Alene Sporene af deres Handlinger: at de

havde givet gode Ting og gjort alt bedre,

stod igen efter dem.

Først sent, da han i det hele begyndte at

gruble over, hvorvidt der var noget hinsides

Væggene, fandt Friedel paa at forbinde

disse Besøg. Han anede en Orden mellem

dem, en Styrelse bag dem. Og han fandt

paa, at der i Mellemrummene naar Besøgei-

sen ikke var, dog maatte være noget, og at

dette, der gik ud af Verden, rimeligvis ikke

dermed hørte op. Derved førtes han til at

tro, at det bestandig var den samm.e, der

kom igen, at i hvert nyt Besøg var det ham,

der aabenbarede sig; og han begyndte at

opfatte Arnoldi som én, der bestandig er,

og fra hvem alt i Verden kommer. Hans

Ærbødighed blev derefter grænseløs. Un-

drende og tilbedende saa han op paa Ar-

noldis store Ansigt, der saa vaagende og

paapassende, altid parat med Ros eller Straf,

hang der højt oppe, saa nær ved den lyse

Plet, — og som endogsaa havde Magt til

at tage Lyset bort og dermed alle Verdens

Ting, hvis han vilde. Det havde han da

ogsaa nogle Gange gjort; thi Arnoldi for-

stod Drengens Skræk for Mørket, og straf-

fede ham nu og da ved midt om Dagen at

formørke Solens Lys ved at lukke Skod-

derne for.

Men samtidig med at Friedel fik Troen

paa, at Arnoldi var én og bestandig til og

altsaa ubegrænset, forstod han, at hans egen

Verden havde meget snævre Grænser, og han

begyndte uden at tabe noget i sin Ærbødig-

hed at gøre Modstand mod sin Begrænsning.

Imidlertid var der i hans Verden en anden

blid og dog saare myndig Magt, der paa

ejendommelig Vis dæmpede og sløvede hans

Længsler efter at vide mere, end det han

vidste om sin Verden. Det var den døv-

stumme italienske Pige.
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Det synes, at Fru Arnoldi aldrig har be-

søgt ham. I alt Fald erindrer han intet

derom. Sagtens har Synet af det afsindige

Barn været for meget for hendes Nerver,

og hendes Magelighed beskyttede hende mod

at søge noget som helst, der krævede Om-

tanke eller Virksomhed. Det overlod hun

til sin Mand, af hvem hun uden at spørge

om Grunden lod sig forsørge.

Friedel forstod hurtigt, at den anden, der

kom til ham, var et Væsen forskelligt fra

den, der ordnede alt og bragte alt. Hun

fortjente ikke samme blinde Ærefrygt. Hen-

des Ansigt lyste ikke saa højt, hun var

mindre rejst, hendes Omrids var blødere; de

bølgede mildt og varmt om hende. Hun

var et Væsen af lidt lavere Art. Og hun vakte

ikke Grublerier. Hun simpelthen var til.

Og han spekulerede ikke paa hendes Gaade,

naar han ikke saa hende. Hun var som

det Bløde og Lune i Verden, som han ikke

tænkte paa, naar han ikke var træt eller

frøs. Men da længtes han efter hende, ikke

som efter en Person, der til en bestemt Tid

skal træde ind, men blot efter ved hende at

befinde sig bedre, tryggere og varmere. Hun

har sikkert været god mod ham, hendes

stumme Sjæl har følt dette tavse Barn saa

nær. Hun har svøbt ham fra lille, plejet og

madet ham. Hun har holdt ham i sine

Arme og m.od sit Bryst. Og uden Respekt

følte Friedel for hende dyb og inderlig Hen-

givenhed, snarere et hurlig glemsomt Svær-

meri end Taknemlighed. Og han forstod

hurtigt, at hun, der selv tydehg var under-

ordnet, havde en vis dulgt Indflydelse, en

Evne til at mægle og forsone og til Tider

ombestemme den, der bestemte alt. Og selv

om Friedel overfor hende følte oprigtigt og

varmt, var hans fortrolige og indsmigrende

Ømhed mod hende ikke helt uden Politik.

Det synes da ogsaa at være hende, der

paa egen Haand bragte ham det første Lege-

tøj, en lille Dukke af Voks, som Friedel

dog aldrig rørte, men betragtede i dyb og

ærbødig Undren. Og Arnoldi, der indsaa

det formaalstjenlige i at adsprede det inde-

spærrede Barn, billigede Tanken. Det var

ikke heldigt, at Drengen følte sig for meget

ensom. Det var usundt, og hans Liv var

værdifuldt, der var en Præmie paa, at han

blev ved at leve. Paa en vis Maade var

han hemmelig stolt af Drengen, betragtede

hans Tilværelse næsten som sit eget Værk

og fandt, at han burde bringe lidt Afveks-

ling ind i det stakkels stumme og aandssvage

Barnesind.

Sit første Legetøj havde Friedel dog fun-

det selv, uddraget det af den Substans, der var

forud givet. Han havde længe haft en gammel

skotsk Plæd. I sin vaagnende Sans for Deling

trævlede han den op Traad for Traad. Der-

efter ordnede han paa Gulvet Garnet efter

Farver: De tre Toner Rødt i Grupper for

sig, de Blaa og de Gule og de Lilla for sig.

De Sorte kastede han bort, dem fandt han

ingen Brug for, de tiltalte ham ikke. Han

genfandt dem ikke i Verden, men kun i den

Tid, da Verden ikke var. Senere søgte han

paany at omordne Traadene, Farve mod

Farve; og han begyndte at flette dem ind i

hverandre, idet han havde forstaaet, hvor-

ledes de kunde gribe om hverandre og holde

fast, ligesom naar han foldede sine Fingre.

Arnoldi blev først urolig og vred over den

ødelagte Plæd, men billigede efterhaanden

disse Forsøg, — mere af Magelighed end af

Omtanke. Og han begyndte at bidrage til

Drengens Adspredelse. Uden at kende Frø-

bel eller Pestalozzi gik han ind paa Børne-

havens Ide. Han bragte Friedel kulørte Pa-

pirstrimler til at flette og Klodser til at sam-

menlægge i Figurer.

Friedel modtog disse Ting med Undren

og Glæde. Han fornam, at de bekræftede

noget, han længe havde vidst, og de gav

ham Udtryksmuligheder. Længe grundede

han over de farvede Strimler og fandt Lig-

hed mellem Violet og Rødt og mellem Violet

og Blaat og mellem Rødt og Gult. Han saa,
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hvorledes Blaat gjorde Rødt dybere Rødt,

og Rødt Blaat klarere koldt. Han lagde

dem mod hinanden og paa hinanden, og til-

sidst fandt han Nøglen til deres Samhørig-

hed i Regnbuens Orden.

Samtidig begyndte han at forstaa Figurer.

Han lagde sine Klodser op foran sig, me-

dens han knælede paa det nøgne Gulv, men

han havde ingen Hensigter med dem. De

laa i hans Hænder _som saa mange andre

Ting, han ikke fandt Brug for; og han

søgte derfor i deres Former at genkende et

eller andet, han havde tænkt eller drømt.

Han kunde længe ikke finde deres Mening.

Det forvirrede ham, at de var saa massive,

havde baade Tykkelse og Højde. Men en

Dag opdagede han, at hver Klods i Virke-

ligheden var de fire lange og de to stumpe

Sider af en Sag. Naar han drejede dem, saa

han mange Flader, en for hver af sine Fingre

og endnu en. Og pludselig forstod han : Det

var ikke en Ting som alt andet i Verden,

han holdt i sin Haand. Det var Billedet af

en Figur, han havde tænkt sig til.

Dette hændte paa en Tid, da han havde

opgivet at krybe i Højden efter Lyset. Han

tænkte endnu ikke paa at bygge. Men disse

plane Figurer, som Klodsernes seks Overfla-

der var, blev for ham som Sindbilleder paa

Verden og Forbilleder paa det, han en Gang

vilde naa. Og snart genfandt han overalt i

sit Rum firkantede Figurer: I Stuens Hjørner

mod Loft og Gulv, i Parket-Gulvets Falser

og især i den høje Rudes hvide Firkant, der

tærnedes af Gitrets strenge Kvadrater.

Arnoldi havde bragt ham en Æske med

kulørt Kridt. Og paa en Tavle begyndte

Friedel at grunde over sine Figurer. Han

gengav Fladerne af sine Klodser, foldet ud

Side om Side; han vendte Klodsen, medens

han tegnede dem, og stillede paa Tegningen

Sidefladerne ud fra den forreste Firkant som

de opslaaede Fløje af en Dør.

Saa opdagede han, hvorledes der var en

Vej fra Hjørne til Hjørne af Firkanten — som

i hans egen Stue, hvor han gik fra Hjørne

til Hjørne. Han tegnede Diagonalen, og

havde dermed fundet Trekanten. Og den

ligesidede Trekant blev ham kærest af alt i

Verden. Han forsøgte da ogsaa nye Former,

han fandt Behag i den kraftige Vinkel, som

en oprejst Klods dannede mod Gulvets

Linier, og den retvinklede Trekant, han der-

efter tegnede, fandt han sælsom og gaade-

fuld. Han anede et Sammenhæng mellem

dens Sider, en indbyrdes Spænding. Og han

faldt paa som en Fortolkning at tegne Fir-

kanter med lige store Sider, rejst over Tre-

kantens Sider. Disse figurlige Ideer har

været oprindelige i hans umodne Bevidsthed,

— saaledes som de utvivlsomt er Grundlove

for al intellektuel Form og endogsaa gisnes at

være brugelige som Signaler til Intelligenser

paa Kloder udover vor. Derimod fandt han

endnu ikke Cirklen. Han dvælede kun ved Ting,

der laa fast. Han genfandt ikke den luk-

kede Kreds i sin hjulløse og ubevægede Ver-

den. Og selve Forbilledet for Kredsen:

Solen, fik han ikke at se. Kun en firkantet

og gitret Rude.

Da han derfor senere begyndte at tegne

sine Figurer med mange Farver og at sætte

dem sammen til Mønstre, saa anvendte han

som de barbariske Folkestammer til deres

Tapamønstre, kun retliniede Figurer. Selv-

stændig udviklede han en Ornamentik af

dyb og oprindelig Kraft, sindrige Linier og

dristigt trufne Kulører, en vild og monoton

Tatovering af Tingene.

Arnoldi bemærkede de Kridtstreger, Dren-

gen ridsede paa Gulvet, og antog dem først

for et ensomt Paradisspil. Men siden fandt

han Grund til at befolke Barnets Verden

med mere levende Ting. Han fandt paa at

købe en hel zoologisk Have, som han en

Dag uden nærmere Anvisninger stillede op i

Friedels geometriske Labyrint.

Friedel opfattede ikke disse Dyr af Træ

og Uld som Væsner. Men han søgte at

give dem Orden i sit Verdensbillede. Han
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inddelte dem efter Lighed og Ulighed. Han

faldt ikke paa at give dem Navne; men han

lærte sig at sondre mellem dem. Han ord-

nede dem først efter Farve, de Hvide og de

Brune og de Stribede hver for sig. Og

indenfor Farverne sondrede han mellem de

Tunge og de Lette og derefter mellem de

Haarde og de, der var Laadne, Bedre Or-

den fandt han ikke, men den tilfredsstillede

ham — saa fuldt som vore Systemer, der op-

tager Hval og Næbdyr i Orden med Gnavere

og Rovdyr.

Han begyndte derpaa at tegne disse nye

Former paa sin Tavle, — lutter rette Linjer

og Vinkler, trekantede Hoveder og firkantede

Kroppe. Og han faldt paa at dække Rum-

met mellem Stregerne med Farve. En sæl-

som Feber, et Raseri efter at gengive havde

grebet ham. Han fortrylledes af sit Værk;

i timevis stirrede han paa sine færdige Fresk-

er, og naar Arnoldi kom ind, sprang han

ham i Møde, lallende af Jubel, og viste ham

sine Billeder. Arnoldi havde givet ham en

Bog med hvide Blade og nogle fine kulørte

Blyanter. Dog manglede den grønne; thi

den, vidste Arnoldi, indeholdt Arsenik. Der-

for lærte Barnet ikke den grønne Verden at

kende. Farven fandtes vel i hans Fængsel,

men han lærte ikke at skelne den og heller

ikke at fremstille den ved Blanding af Gul

og Blaa. Heller ikke lærte han Skygningens

Kunst. Han saa Farverne i Flader som en

moderne Impressionist. Lysere og mørkere

var for ham Et. Han gik ud fra Grund-

farven som det givne. Hans Viden om

Tingene var forud for hans Iagttagelse. Han

malede fra Dybet af sit Sind. Derfor lærte

han heller ikke Perspektiv. Han tegnede

alle Ting i ét Plan, over og under hverandre

— i den Afstand, han vidste, de indbyrdes

havde. Forkortning lærte han ikke at kende;

thi han gik rundt om Tingene for at studere

dem fra alle Sider. Heller ikke besværedes

han af, at alle rette Linjer paa Øjets Net-

hinde viser sig krumme. Han gik ud fra,

at en Linje er ret og tegnede den, som han

vidste, at den var, ikke som han saa den.

Arnoldi morede sig over hans Forsøg, tog

Billederne med sig ud og viste dem til sin

Kone. Derefter rev han dem i Stykker af

Sans for Orden i sit Hus. Han gemte aldrig

paa Papir.

Men der kom den Tid, da Barnet blev

vanskeligt at stille tilfreds ved saa stille og

uskadelige Sysler. Det begyndte med, at

Friedel stillede sine Byggeklodser paa Høj-

kant; og naar han havde fundet Ligevægt,

søgte han at stille en ny Klods paa den

første. Han længtes igen mod den lyse Fir-

kant deroppe, og uvilkaarlig rettede hans

Figurer sig opad. Han førte sine Firkanter

og Trekanter med sig ud i Rummet. Og

hans første Bygning blev Pyramiden, som

han Trappetrin for Trappetrin paa en ind-

vendig Kærne stablede op af sine Klodser.

Her saa han sine fire Trekanter mødes i

skraa Flader, alle pegende med deres sam-

lede Spids imod Lyset. Og se: Ingen af de

fire Skraasider blev mørke! Lyset deroppe

fra rørte dem alle og stillede ingen af dem,

selv ikke de bortvendte, i Skygge!

Det var paa den Tid, han begyndte at

gøre sig Billeder af Arnoldi og af den døv-

stumme Pige. Først af Arnoldi. Allerede

tidligere havde han selv søgt at efterligne

ham, som i en Slags Dans af Gestus, — et

underligt primitivt Rituel, hvor Arnoldis Vaner

og Bevægelser ideligt gentoges. Men det var

ham ikke nok. Det var blevet ham klart,

at Arnoldi ikke ophørte at være til, naar

han ikke var til at se i Verden, og da

Friedel endnu ikke var naaet til at tænke

sig ham værende et andet ukendt Sted, fandt

han Grund til at skabe sig en Genpart, som

han altid kunde have for Øje. Samtidig

vaagnede hans Sans for den bevægede og

levende Linje. Det gik ikke an at tegne

det, der ikke altid, tungt og fast, stod paa

sin givne Plads, men smidigt kom og for-

svandt, med de samme kantede Linjer og
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brede Hvileflader som Klodserne. Uvilkaarlig der havde forsonet ham med hans Fængsel:

beskrev hans Haandled Svinget. Han be- den lune og ømme Omsorg, det Milde og

gyndte at tegne i Kurver, i buede og svungne

Linjer.

Da Arnoldi fik Øje paa nogle usikre gaf-

lede Streger, der lignede en Mand, morede

han sig, men tænkte tillige, at Drengen vist

her havde lært sig for meget. Og en Gang

noget senere genkendte han til sin Forbløffelse

sin egen Karrikatur, et Billede i forstørrede

Forhold, som Barnet havde gjort sig af ham

med Kridt paa Gulvet. Han blev fornærmet,

tilsidst endogsaa opbragt. Han druknede Bil-

ledet med en stor Spand Vand. Det vilde

han dog ikke finde sig i af saadan en Hvalp

!

Men fra det Øjeblik af var det, at Drengens

Oprør fik Kraft.

Han saa sig slaaet tilbage i sit Forsøg

paa at holde Billedet af den, der besøgte

ham i hans Verden, fast. Nu var han nødt

til i sine Tanker at følge ham, naar han

gik bort. Derved blev han overbevist om,

at der udenfor hans var en anden Verden,

hvor der sikkert var meget bedre at være.

Og da Friedel nu havde maalt Arnoldi med

det Billede, han havde gjort sig af ham, og

set Arnoldi blive fortørnet herover og øde-

lægge det, som om han var bange for at

blive sammenlignet, saa begyndte hans gamle

Ærefrygt at svinde ind.

Og en anden Forandring var sket: Den

døvstumme Pige viste sig ikke mere. Sagen

var, at hun paa den Tid var bleven sygelig;

hun viste alvorlige Tegn paa Tæring, og da

hendes Slægtninge i Italien gjorde Forestil-

stillinger, var Arnoldi nødt til it lade hende

rejse, skønt han var ved sin Videns Ende,

om hvorledes han herefter kunde overkomme

Pasningen af dette ulykkelige Barn. Han

blev irritabel, kneben, nøjeregnende og der-

for ganske uberegnelig. Han maatte nu be-

sørge det Hele selv!

Friedels Holdning viste, at han følte For-

andringen. Han blev indesluttet, tilbagehol-

dende, viste mere Frygt end Ærefrygt. Det,

Mæglende, det, der var fortroligt beslægtet

med hans eget Sind, og som syntes at have

Medhold hos Magthaveren, — det forsvandt

ud af Verden. Og Tingene blev med Et

haarde, skarpkantede og grusomme. Navnlig

Mørket fyldte ham nu med Frygt. Han

blev ikke mere lullet ind i sine Drømme af

beroligende Hænder, der kærtegnede hans

Pande. Mulmet maatte han møde alene nu.

Og han vidste, at det ikke betød, at Verden

nu for en Tid hørte op at være, men at en

fjendtlig og ond Magt nu vandt frem og

forandrede alt, saa at han intet mere kunde

kende — slukkede den lysende Skive der-

oppe og tung og tørstig sugede alt godt og

trygt ud af Verden. Han laa vaagen med

vidtopspilede Øjne, iskold af Angst og En-

somhed, naar Mørket kom. Og Frygten

fældede sig ved Dagen ud i Modstand og

Trods og lysvaagne Krav. Han følte sig

fængslet, han følte sig plyndret. Og kun

en Rest af slavisk Ydmyghed fik ham endnu

til at lystre. Han bøjede sig endnu for de

knugende Vaner. Han adlød de nøgterne

og haardhændede Regler, som nu prægede

Arnoldis Methode. Men hver lille Usikker-

hed, hver lille Inkonsekvens i disse Regler

gjorde Drengen opmærksom og mere mod-

standsdygtig. Han begyndte at forstaa, at

det var et Gitter, der omgav ham, og at

det var daarligt sammensvejset. Han be-

gyndte at finde Arnoldi mangelfuld og derfor

at ringeagte ham. Han begyndte selv at

faa Kraft, ogsaa legemlig. Han voksede

stærkt, hans Lemmer skød op, og han be-

gyndte at fornemme, hvor frit han kunde

bære sig.

Han havde forlængst drømt sig til noget

skønnere end Arnoldis Voksansigt med det

lange Sideskæg. Han følte Afsmag, naar

han saa ham.

Og han viste oftere og oftere Ulydighed,

altid efter en bestemt Plan og ud fra Be-
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tragtninger, der stemte imod Arnoldis Hen-

sigter. Hans bevidste Maal var at komme

ud! Det var paa den Tid, han søgte at

smutte forbi Arnoldi, da denne uforsigtig lod

Døren bag sig staa paa Klem.

Arnoldi var bange for ham ! Dér sad han

paa Kanten af sin Seng med et Udtryk saa

ondt som et lille rasende Utyske, — med

stirrende Øjne, ofte tænderskærende, som

vilde han bide. Og til andre Tider kunde

der være et Udtryk i Drengens Øjne, som

havde de drukket meget dybt af en forbuden

Viden. En Dag opdagede han. at Friedel

ved Hjælp af en Stol og en Skammel havde

naaet Vinduet. Og der havde han med sin

Griffel skrabet sig et lille rundt Kighul ud

til den sommergrønne, solbeskinnede Verden.

Arnoldi tugtede ham med voldsomt Eftertryk.

Men Straffen avlede blot Had og Foragt i

Barnets Øjne. Lurende og ond sad han

lænket til sit Leje, og i tre Døgn nægtede

han at tage Næring til sig. —
Men det, der fik Arnoldi til for Alvor at

gøre op og til at indse sin Fallit, — det

var, at Drengen begyndte at sige Ord. Det

var ikke Ord i almindelig Forstand. I alt

Fald kunde Arnoldi ikke tyde dem. Men

Drengen, der hidtil havde vist sig fuldstændig

stum, begyndte at udstøde Lyde, ikke blot

Skrig af Vrede eller Triumf, men virkelig

artikulerede Lydtoner. Han var begyndt at

forme Verden i Lyd. Han følte Trang til

at meddele sig, til at klage og anklage. Og

en Gang udstødte han saa gennemtrængende

et Skrig, at det blev hørt af Naboer, der

spurgte Arnoldi, om han havde Børn i Besøg.

Resolut og med klar Omtanke opgav Ar-

noldi da Sagen som haabløs. Drengens

voksende Styrke, hans Trods og Had havde

gjort ham modløs. Han var bleven for slap

af Aaringers Blødagtighed og magelige Vaner,

til at han gad tage Kampen op; og hans

Nerver vægrede sig ved Anvendelsen af Bru-

talitet og Vold. Han indsaa, at han af den

hele Affære havde skaffet sig de Fordele, der

overhovedet var at naa. At fortsætte var

halsløs Gærning og tillige ganske formaals-

løst. Han fandt det rigtigst at vige, uden

Vrøvl og i Stilhed.

Han havde i lang Tid i Forvejen gjort

alt klart til Afrejse. Han havde solgt sine

Møbler og taU om, at en stor Stilling i Rus-

land var ham tilbudt. Han betalte sin ube-

tydelige Gæld og sagde sine Penge op i

Banken og hos de ikke faa Private, hvem

han gennem en Mellemmand havde laant

mod høj Rente.

Han tog endnu den sidste af de regel-

mæssige Pengetorsendelser med og afrejste

derpaa med sin Hustru og sine Kufferter.

Det vides, at han tog til Frankfurt over

Basel. Men dér taber hans Spor sig fuld-

kommen. Inden han rejste, borttog han

Hængelaasen fra Friedels Dør og overlod

Resten til Skæbnen.

Det gik saaledes til, at Friedel kom ud.

Og da hans senere Liv er en Sag for sig,

bliver der kun tilbage at fortælle, hvad de,

der først fandt ham, saa hin Sommermorgen

i 1883.

Maleren Stefan Myers (der senere blev

Friedels Opdrager og Lærer), sad ved sit

Stafeli paa en Skrænt over Aare og malede

Floden og Skrænten og Skyerne. Nogle

Børn legede deres Ringel-Rosenkrantz med

store Guirlander af Fandens Mælkebøtter paa

Brinkens Grønsvær, og han tog dem med i

sit Billede. Han saa da fra en Villa, der

laa afsides midt i en nøgen Have højt over

Skraaningen, et Barn komme, en højvoksen

tolv Aars Dreng, men med Haaret langt som

en Piges i et Brus om sit Hovede. Han var

klædt i en hvid tætsluttende Dragt af Lærred,

og hans Ben var nøgne. Han snarere løb

end gik, kom tumlende fremad, famlende

med Hænderne. Hans Øjne var sammen-

knebne under Solens voldsomme Skær, vidt-

aabne naar han kom ind i Skyggen. Han

løftede sine Hænder, som vilde han gribe,

favne om Luft og Lys. Han gik udover
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Engen langsommere, søgende frem mellem

de Milliarder gule og hvide Blomster. Fra

hans Bryst kom en lang og klar Tone som

Sang eller Raab.

De legende Børn stansede og saa efter

ham, forbavsede og forlegne. Han løb imod

dem, saa dem ind i Ansigtet en efter en og

smilede. Men hans Øjne — forsikrer Myers

— udtrykte en dyb og overlegen Kløgt, et

Livs dyrekøbte Erfaring, og hans stumme

Læber havde et Drag af næsten overmenne-

skelig Viden. Langsomt, ligesom grundende,

løste han sig fra Børnenes Leg, og han van-

drede frem mod den voksne Mand, der havde

rejst sig fra sit Billede. Og Myers, der

Sagen Arnoldi

endnu intet forstod, nikkede og lo i sit store

gule Skæg og rakte Haanden frem mod det

tøvende Barn. Friedel sank da sammen for

hans Fødder, overvældet af Lyset og det

uhyre Rum. Og Myers lod en af Børnene

bringe frisk Vand fra Aare og badede hans

Ansigt. De andre Børn stod i tæt Ring

om dem og saa undrende til. To af de

mindste blev bange og løb højt grædende

hjem med hinanden i Haanden. Og selv

Myers fornam en forunderlig Gru overfor

dette voksblege Barn, der nu rejste sig paa

Knæ i det høje Græs. Og hans Spørgsmaal

til Drengen, om hvem han var, døde paa

hans Læber,
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HOS THEODORE ROOSEVELT
Den svenske Journalist Frk. EIRA HELLBERG, som i disse Dage er vendt

hjem fra Amerika, har stillet Redaktionen følgende Interview med Theodor

e

Roosevelt til Disposition.

D'
, ER stod

en Depu-

tation fra Syd-

staterne uden

for Døren, Se-

kretæren hav-

de Telefontrag-

ten i Haanden

og ventede, Re-

daktøren af

„Outlook"

holdt en Pakke

Manuskript i

Haanden, og

paa Bordet

stod en halvtømt Kop Kaffe og en Stump

Sandwich.

Theodore Roosevelt selv sad paa Kanten

af sin Skrivebordsstol og nedkradsede med
^orte Sving og skæve Vokaler vort Pas,

der lød saaledes:

Permits miss Hellberg to see me at

Oyster Bag. She is invited and welcome.

Th. Roosevelt.

Vi betragtede det over hans Skulder med
ikke ringe Forbavselse. Vel indbydes man
undertiden paa de mærkeligste Maader i

Amerika, men et Pas, naar man er ind-

budt —

.

Mr. Roosevelt smaalo.

„Der staar Vagt omkring „Sagamore Hill",

sagde han. „Jeg vil have mit Hjem i Fred.

Og ingen slipper ind, hvis ikke jeg har gi-

vet Ordre dertil. Og skulde jeg komme for

sent til Tolvtoget, vil jeg ikke have, at min

Gæst skal staa udenfor".

Vi trykkede hinanden i Haanden, og jeg

trængte forbi den højtidelige Gruppe af

Mændene fra Sydstaterne, passerede det ydre

Kontor, hvor et Par hundrede Skrivemaski-

ner hakkede, og gik ned med Elevatoren.

Der var et Par Dage, til Indbydelsen skulde

tages paa Ordet, men Roosevelt skulde i den

Tid rejse tværs over det amerikanske Konti-

nent og tilbage igen ; ban skulde tale. skrive,

træffe hundredvis af Mennesker, interviewes

og dementere adskillige Gange — og saa

vilde han naturligvis glemme at rejse hjem

med Tolvtoget paa den aftalte Dag.

Den aftalte Dag kom og Tolvtoget med

den. Vi sad i et Hjørne af den tætpakkede

Gennemgangsvogn, skjult bag en Dør, da

Roosevelt kommer ind, gaar rygende gennem

Vognen og til Slut slaar sig ned ved et aa-

bent Vindu, fuldkommen ligegyldig for den

Krydsild af Blikke, som rettes imod ham,

og for det Kor af halvsagte Hvisken, som

bruser gennem Vognen. Han tager en Bog

op af Lommen, slaar den op ved et Bog-

mærke og er i næste Sekund helt fordybet

i Læsning.

Vi forbliver i vort Hjørne, glad over ikke

at have trængt os frem, da han øjensynligt

har noget vigtigt at sætte sig ind i. Han

er helt og holdent absorberet, af hvad han

læser, Øjnene iler hen over Linjerne, stand-

ser hist og her og fastholder de sidste Ord.

Han tænker øjensynligt skarpt.

Politik mener vi ærbødigt. Noget lærd og

vigtigt.

Og saaledes iler vi frem under Hudson-

floden og Byen, ud i Dagslyset paa Long

Island, hvor der blandt Bøndergaarde, Far-

mer, Marker og Kornagre rejser sig stadig

flere Privatvillaer.

Roosevelts bor halvanden Times Vej fra

New York. Man staar af ved en lille ube-
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tydelig Station, Oyster Bag, hvor en lille By,

beboet af for Størstedelen italienske Fiskere,

ligger sammentrængt paa en Slette tæt ved

Skoven. Oyster Bag lever af Østersfiskeri og

er en ægte Landsby, hvis eneste Storhed er

den, at den Rooseveltske Familje har levet

der Generation efter Generation.

Da Toget standser ved den lille Station,

og vi giver os til Kende for vor Vært, stik-

ker han sin Bog under Armen, trykker os i

Haanden paa sin korte, høflige Maade og

spørger:

„Men hvorfor kom De ikke hen til mig?"

Vi peger paa Bogen.

Han ser forbavset ud.

„Naa ja, men den — ".

Og han viser os, at det er Anatole France's

„Crainquebille" paa Originalsproget, som har

forkortet hans Rejse.

Han havde rejst i tre Døgn, holdt fjorten

Taler, var kommen til New York Kl. ni,

havde arbejdet paa sit Kontor med Valg-

mænd og Organisering, givet Interview og

dikteret Stridsartikler mod Taft. Dagens

Aviser var fulde af Bagvaskelser, af saakaldte

Afsløringer, af Forargelse og Trusler imod

ham. Telegrafen havde arbejdet hele Morge-

nen, hans Lomme var stor og spændt af

Depescher. Og saa midt i alt dette sætter

han sig og vegeterer som en anden Dag-

driver af Anatole France.

Der holder en Automobil ved Stationen,

Chaufføren har et Bundt Telegrammer i

Haanden, som Roosevelt brækker og læser

paa staaende Fod. Det er Rapporter om

hans Valgsejre og Nederlag. Uden at for-

trække en Mine læser han dem et efter et.

Nogle river han itu •—
i smaa Stumper —

andre putter han i Lommen.

Just som han skal til at springe op i

Automobilen , kommer en høj
,

graahaaret

Mand ud af Ventesalen og nærmer sig tøvende.

Det er en engelsk Politiker, som er rejst

ud til Oyster Bag for at gøre ham sin Op-

vartning.
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„Kom op ved Halvottetiden", siger Roose-

velt kort og smælder Vogndøren i.

Det gaar i ét Sus op ad Skovvejen, i et

elegant Sving omkring Bugtens blanke, staal-

blaa Vand og videre hen ad en bred Lande-

vej, som fører op til en Høj, hvor Terrasse

hæver sig over Terrasse, og som øverst oppe,

paa et herligt Plateau krones af et større,

anseligt Hus i rødt og graat — „Sagamore

Hill", det Rooseveltske Hjem.

En lille Indgangsdør fører ind til Hallen,

og skønt der i denne hersker en Luxus af

hvide, jættestore Elefanttænder, Løveskind,

Raadyrhoveder og udskaarne Egetræs Kri-

gere, saa bliver man dog først skuffet og

siden behageligt overrasket af dens storsti-

lede Enkelhed, dens ligefrem naivt hyggelige

Stemning.

Mrs. Roosevelt og hendes Børn opholder

sig i Sydamerika paa Rekreationsrejse. Men

en som Hovmester aldeles fuldkommen og

udadlelig Neger, Jam.es, fører os til et Gæste-

værelse, hvor man vasker sine Hænder i et

Vandfad af ægte kinesisk Porcelæn og reder

Haaret med en Kam af Elfenben, mens en

venlig Kammerjomfru gør sine ubesvatrede

amerikanske Nik og spørger høfligt, hvor-

med hun kan være til Tjeneste.

Vi skal ud og ride. Mr. Roosevelt bliver

ikke rigtig sig selv, før han har faaet sig

en Uvlig Hest, stærk Motion og frisk Luft.

Luften er kold, let, klar, da vi i Skridt

rider ned ad Vejen til Markerne. Han sid-

der som støbt i Sadlen med den vante Ryt-

ters tilsyneladende skødesløse Holdning.

Han gør sig Umage for at være opmærk-

som og underholdende. Han ønsker os uden

Tvivl derhen, hvor Peberet gror — et Pige-

barn, Gud maa vide hvem, som han har

faaet paa Halsen, Gud maa vide hvorfra,

men utvivlsomt for sine Synders Skyld.

Han er imidlertid særdeles korrekt. Han

udpeger med Ridepisken alle Seværdigheder.

Han viser mig Fiskerne, som gaar barbenet

i Strandkanten og graver efter Østers. Han
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peger paa den gamle Eg, hvor han plejede

at klatre som Dreng og slide Bukserne itu

og faa Bank oven i Købet. Paa Højen, hvor

han elsker at staa og se Solen gaa ned.

Paa den lille Ager, som hans Drenge plejede

at dyrke, da de var smaa. Paa Vejen, som

„Ethel" har anlagt og paa Markerne, som

strækker sig milevidt omkring.

Han kender alle Veje, alle Sten og Tuer

og, hvor ingen Stier findes, alle for Ryttere

fremkommelige Steder. Skønt han er en gam-

mel Mand, holder han af at tumle med sin

Hest under strejfende Grene, i tørt knasende

Løv, og han siger, at han ved intet bedre

og lykkeligere Sted paa Jorden end „Saga-

more Hill".

Alt dette er nu meget godt og rart; men

vi begynder dog at blive en Smule utaal-

modig.

Det er ikke denne udadlelige Selskabsmand,

vi er kommen for at se. Dette er ikke den

Mand, som red i Spidsen for de „Røde

Ryttere "s Brigade gennem Cubas Jungler.

Ikke den Præsident for de forenede Stater,

som tog Panamakanalen. Ikke den kolde og

hensynsløse, som uden at blinke erklærede

Pengemagten Krig, og som kastede sin Hand-

ske til Kamp imod gamle Venner og gam-

mel politisk Tro.

Nej, Theodore Roosevelt, dig har jeg endnu

ikke truffet. Din lette Konversation kan du

gemme til Middagsselskabet, hvor de unge

Damer rødmer af Henrykkelse, hvis du vær-

diger dem et Ord, og drømmer om dig, hvis

du skænker dem et Smil.

Og vi lover os selv, at det skal være en

Mand med et andet Ansigt, som skal føre

os til Bords i Aften. En, som har glemt,

at han skal lempe sin Samtale efter en an-

dens Smag og trænge sig og sit i Baggrun-

den — en, som har fortabt sig i sine egne

Tanker og Interesser, som opildnes af en

Replik, som fængsles af en Idé, som helt er

sig selv.

Mr. Roosevelt ved ikke rigtigt, hvor sadel-

fast hans Ridekammerat er. Men hans Mine

klarer op, da han ser, at han faar Følge i

en Galop, og da han ogsaa faar Lov til at sætte

over et Hegn, smaalér han af Tilfredshed.

Det fortælles om Præsident Roosevelt, at

han fandt, der var for mange gamle Office-

rer i Hæren. Han kunde ikke ligefrem af-

skedige dem — men han udfærdigede den

Ordre, at Officererne paa visse Dage i Aa-

ret til Hest skulde tilbagelægge et vist An-

tal Mil. Det var for meget for de gamle

Herrer, og de tog deres Afsked i Massevis

efter forgæves at have forsøgt at holde ud.

Roosevelt selv adlød sin Ordre til Punkt og

Prikke — og rekruterede sin Armé med unge

Kræfter.

Vi vender tilbage efter en Times Forløb

og hopper ned af Sadlen ved Forstuen, hvor

en Negertjener griber Tøjlerne.

Selv sprænger nu Roosevelt tilbage til

Vejen — for at telegrafere og faa sig en

løssluppen Galop.

Da vi har klædt os om og kommer ned

i Hallen, finder vi den prægtige James der.

Der staar en stor, bekvem Stol med et

Leopardskind i Rygstødet, vi sætter Fødderne

paa Hovedet af en Bjørn, nipper til James'

Forfriskning og nyder den milde Varme fra

det aabne Ildsteds knitrende Baal, hvis lune

Luftbølge virker behageligt ovenpaa den kolde

Afvaskning.

Roosevelts private Arbejdsværelse ligger

lige til højre for Døren til Hallen. Selve

Hallen er i den forreste Del smal, men ud-

vider sig til en stor Sal, hvis Gulv ligger

ti Trappetrin højere end det øvrige Hus og

adskilles fra den mindre Hal ved en udskaa-

ret Egetræs Balustre. Det er det saakaldte

nordre Værelse, som tilbyggedes under Roose-

velts Præsidenttid, specielt for Modtagelsen

af de russisk-japanske Gæster, mellem hvilke

han skulde mægle. Det er et Værelse, som

ikke bærer noget Spor af kvindeligt Præg.

Egetræs Møbler med blaat Fløjl, Dyreskind,

Horn, Billeder af Dyr og af fremmede Stæ-
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der, Fotografier af højtstaaende Personer,

Gaver af officiel Natur, Vindusfordybninger

med Skriveborde, Reoler langs alle Væggene

og over Ildstedet et sammenslynget T. R. —
Theodore Rex, som hans Fjender udlægger det.

Det var saa udpræget en Mands Værelse,

at vi, da vi senere sad derinde ved Tebor-

det, uvilkaarligt spurgte, hvor Mrs. Roosevelt

boede.

Og da førte han os leende ud i den lille

Han ser paa os med en appellerende Mine,

som om det ogsaa i vort Land var vanligt,

at Manden saaledes respekterer Hustruens

Personlighed og Ejendomsret.

Ligefor ligger Spisestuen — lille, i mørkt

Egetræ, med gammelt Sølvservice, Krystal-

vaser med skære, hvide Liljer, Skaale med

blaa Druer.

En Trappe op ligger Sove- og Gæste-

værelserne.

:amore Hill.

Hal, aabnede en Dør ligefor Trappen til den

øvre Del og viste os et Kabinet, hvor alt til

Gengæld skyldtes en kvindelig Smag —
bløde, lyst betrukne Møbler, en Overflod af

Puder, Broderier, Malerier og Fotografier af

Landskaber og Børn, Statuetter, Lamper og

lyse Tæpper — alt enkelt og uden nogen

Overdaadig Luxus — ingen Silkemøbler og

ingen forgyldte Borde, men muntert og so-

lidt amerikansk.

„Her sidder vi efter Middagen", sagde

Værten, „Teen drikker vi ude hos mig. Jeg

kan ikke i Dag bede Dem ind her — det

er Mrs. Roosevelts Omraade, og hun er jo

desværre ikke hjemme."

Belysningen er Fotogenlamper.

Men Roosevelts private Arbejdsværelse,

hvor har han sit Arbejde samlet, er det

hyggeligste. Det er helt personligt, præget

af et stort Jeg. Der trives han. Naar man

sidder stille derinde og gør sig fortrolig med

dets Atmosfære, faar man lidt efter lidt sin

Mening om Manden bekræftet.

Huset er bygget og indrettet efter hans

egen Idé. Hans Værelse er holdt i Mahogni

med brunt Fløjl og har et bredt, muret Ild-

sted i lige Højde med Gulvet. En vældig

Stabel barket Ved ligger ved Siden af. Et

orientalsk Tæppe dækker Gulvet, og spredt

over det ligger Leopardskind og Bjørneskind,
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sort- og hvidstribede Huder. Paa Væggene

hænger Horn af Bukke og alle Slags under-

lige Dyrehoveder, Portrætter og Pasteller af

Washington, Lincoln, kronede og ukronede

Storheder, Oljemalerier af Mrs. Roosevelt,

Fotografier af Børnene. Langs Væggenes ne-

derste Halvdel strækker Reolerne sig, fyldte

med Værker af filosofisk, politisk, geografisk

og poetisk Indhold. En Hædersplads ind-

tager en stor Karikatur af Roosevelt og „der

Kaiser".

Ud mod Skoven og den med tynde Løv-

træer bevoksede Indgangsterrasse vender et

trefags lavt \^indu med kulørt Glas i de

øverste Ruder. Foran dette staar en lille

Chaiselongue og et enkelt Skrivebord belæs-

set med Papirer og Bøger og med en Arbejds-

lampe paa Glasfod med grøn Skærm. Foran

dette igen en lille Drejestol med presset

Skind. Opslaaet ligger Victor Hugos Digte og

Jowett's „The politics of Aristoteles''.

James skynder sig pludselig forbi den

aabne Dør, og Roosevelt rider op for Huset

og springer af. Han stikker Hovedet indenfor.

„Kom et Øjeblik," siger han.

Vi gaar ud paa den aabne, brede Veranda,

som løber rundt om Huset.

„Se," siger han, og hans Øjne lyser.

„Tror De ikke, at dette kan opveje en

Præsidentstol i Amerika — hvis jeg gaar

Glip af den?"

Det er en storslaaet Udsigt, han viser os —

-

over Skraaningens yppige Grønne og Bug-

tens staalblaa Vand, der vugger sig langt

bort. Solen staar som en smeltende Guld-

klump ved Randen af lette, hvide Skyer og

farver allerede Horisonten med blødt skif-

tende Purpurreflexer. Alt er stille, fuldt af

Hvile og Helligaftens Fred.

Man har, i Selskab med Roosevelt, altid

Indtrykket af en rastløs virksom Mand. Ikke

af Nervøsitet. Han tøjler sig og sit Arbejde

med Jernhaand ; der findes ingen Hastværk

i hans Bevægelser, ingen indre Uro i hans

Væsen ; men Viljen og Tanken skaber bestandig

;

nye Handlinger staar stadig paa Springet til

Virkelighed. Blikket er altid skarpt. Hørelsen

altid spændt.

Men i dette Øjeblik er han en anden —
et Følelsesmenneske. Det er, som om en

Haand med ét udslettede Handhngens Liv

paa hans Ansigt, og der staar en Mand i

sin fulde Kraft, betaget af Naturens Pragt

som et følsomt Barn.

Vi maa se to Gange paa ham for at

blive overbevist om Ægtheden i disse store

blanke Øjne, disse halvaabne Læber, dette

blide Udtryk af indre Hvile.

Farvespillet dør, og vi gaar ind.

James bærer Teen ind i den store Hal.

Og Roosevelt kaster sig ned i Sofaen ved

Siden af Kaminen, gnider Hænderne og be-

der om Te. Men nej, har Expræsidenten

inviteret os til Te, saa skal han ogsaa selv

faa Lov at servere den, og vi beklager, at

vi ikke kan tillave Drikken paa amerikansk.

Bakken er lille, Sølvservicet staar tæt sam-

let, og Værten har ret store Hænder. Og

er ikke saa vant til Arbejdet. Han blander

Teen og Vandet, kigger i Kanderne, lugter

til Fløden, kommer en Mængde Sukker i sin

Kop — under en stadig livligere Diskussion

om Bøger, Digtere og Forfattere.

Han har skænket en stor Kop stærk Te

og sluger den i ét Drag. Han er omhyg-

gelig, for at vi skal faa alt, hvad der hø-

rer sig til; men de lækre Tærter, som James

har sat paa Bordet for vor Regning, stiller

han selv ligegyldigt ned paa Kaminhylden

og brygger sig endnu en Kop sortbrun Te,

glad og tilfreds med sin Yndlingsdrik.

I denne Hal slutter Bøgerne sig om alt.

Roosevelt er en stor Samler af nyt og gam-

melt. Han behersker otte Sprog — Engelsk,

Tysk , Fransk , Spansk, Latin, Græsk og

Hollandsk. Og han har et Bibliotek paa

mange tusind Bind — paa elleve Sprog.

Han har faaet gamle Manuskripter paa Ki-

nesisk forærende af Kejserinden af Kina,

Digte paa Sanskrit af indiske Fyrster, histo-
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riske Bøger og Krigsliteratur af Japans Her-

sker. Og han viser os henrykt en sHdt,

smudsig Kopi af Louis XVI's „Chasse du

loup". Roosevelt er endnu i sit Ridetøj, og

han bevæger sig mellem sine Bøger livlig

og begejstret som en Dreng. Han er rød i

Kinderne og slæber den ene Bogstabel ned

efter den anden.

„Mine Venner", siger han. „Mine bedste

Venner". Og han tørrer et gammelt støvet

Bind af i sit Ærme med samme Udtryk

som det, hvormed en Moder svøber sit Barn.

„Paa min store Jagt havde jeg 30 Kilo

Bøger med mig. Aa — uden Bøger er

Livet intet for mig! Intet. Se denne her".

Vi prøver at fange ham.

„Er Livet slet ingen Ting — for Dem —
uden Bøger?"

Han ser op med et ærligt Ansigt.

„Nej", siger han. „Naar jeg trænger til

at kureres, saa kurerer jeg mig med Bøger".

„Men det er Synd", fortsætter han, .,at

jeg har saa lidt fra Sverige. Jeg kender kun

Selma Lagerløf, og hende synes jeg godt om.

Jerusalem tiltalte mig. Og saa har jeg Sven

Hedin selvfølgelig — en dygtig Karl. Og Xor-

denskiold. De har tapre Folk der oppe i Sve-

rige, en Krigernation, med rødt Blod — jeg

beundrer Kongerne Gustav Adolf og Karl XIL

Han, som lagde sig til Sengs i Bender. Det

var dog det stiveste af alt! At tænke sig en

rask Rytter og Krigskarl kryber fuldstændig

sund i Sengen. En haardnakket Rad har han

været

!

Hør, sig mig, er det sandt, at Deres Lands-

mænd er blevet for feminine til atgaa i Krigen?"

Det kan han ikke forstaa. Det er et Svag-

hedstegn. Ikke det, at man ikke slaas, men

det, at man ikke kan slaas.

Vi har faaet fat i Longfellow's Digte.

Han blader ivrigt.

„Har De hørt, at Longfellow nu ikke duer

som Digter længere. Folk begriber ingen

Ting. Der findes Digte her, som jeg har

kunnet udenad i Aarevis og glædet mig over."

Han kan ikke finde Digtet, slaar Bogen i

og reciterer efter Hukommelsen.

Det er noget om, at

,never leave the fight".

Hans Stemme bliver en Gang imellem for-

ceret, som naar han staar paa Talei stolen.

„Den Mand kendte Fortryllelsen ved at

stride," siger han og sætter sig med Bogen

i Haanden.

„Ja," siger vi, „er der ikke i det at

stride, som De nu strider for Præsident-

valget, noget af den samme Fortryllelse, som

De føler, naar De paa Hesteryggen med Rif-

felhanen spændt sprænger af Sted paa Jagt?"

„Jo," siger han, og hans Mund med det

kraftige Muskelspil bliver én fast Linje.

„Jeg kan tænke, Mr. Roosevelt, De slaas ikke

for Kongedømmet?"

„Nej," siger han og løfter Hovedet. „Det

gør jeg ikke. Jeg skulde ønske at blive

Konge ! Nej, jeg kender Kongerne, og jeg

har set, hvordan de har det, og det er ikke

misundelsesværdigt. Nej, jeg elsker Magten,

det er sandt, men ikke for Magtens Skyld,

men for hvad man kan udrette med Magten.

Jeg var ung, da jeg var Præsident; og jeg

elskede at være det; men af det Bæger har

jeg drukket mig tilfreds. Nej —

"

Han gaar op og ned i Værelset, Øjnene

straaler og — han er sig selv.

„Da jeg var Dreng, vilde jeg gøre det

umulige, fordi det var umuligt. Jeg vilde

slaas, klatre, læse — jeg fik Bank, jeg blev

lukket inde uden Bøger. Jeg betragtede det

som Hindringer, der var til for at overvindes.

Jeg har endnu Drengen i mig, og jeg bliver

vist aldrig fri for ham. Men jeg har mere.

Jeg har Idéer, og de skal, takket være

Drengesindet, frem. Jeg holder af Kampen,

Handlingen. Der er Poesi i den — og her

er meget at tage fat paa.

Jeg har jo sendt et Program ud. — Vil

De ikke have Programmet om „recall", „di-

rect nomination" og — —
Idéen bagved, Motivet?"

557



Hos Theodore Roosevelt

Han standser et Øjeblik og mønstrer os skarpt.

„Ja, der er en Idé bagved," fortsætter

han langsomt. „Der er en Idé.

Ved De, hvorfor Sverige er drevet til den

farlige Rand, hvor det nu faktisk staar.

Fordi de ikke i Tide har behersket Sam-

Hallen.

fundet. Fordi ingen klog Mand har lyttet

til Tidens svage Stemmer og udfyldt Kløften

mellem Overflod og Mangel. Jeg vil fore-

bygge Socialismen i Amerika ved at skabe

det, de stræber efter, uden at have deres

Kamp, deres Partimagt — den uhjælpelige

Kløft mellem Samfundsklasserne.

Ved De, at vor Politik har altid gaaet

Haand i Haand med de faa og rige?

Ved De, hvorfor jeg kaldes Amerikas far-

ligste Mand?

Fordi jeg appellerer direkte til Folket og vii

hæve det til en retfærdigt indflydelsesrig Stil-

ling, saa at alt kan blive afvejet, roligt og godt."

Han taler meget og længe om sine Pla-

ner. De er kendt gen-

nem Dagspressen.

Vi spørger ham til-

sidst, hvor han i alt

dette vil placere Kvinden.

„Ja," siger han lidt

komisk, „jeg maa be-

kende, at jeg egentlig

aldrig har troet paa

hendes politiske Stemme-

ret, Jeg brød mig ikke

om den som Præsident

og — ja, hun vil na-

turligvis faa den. Men

det bliver ikke noget

betydeligt Plus at regne

med. Hun stemmer som

sin Mand."

„Men hvis hun ikke

har nogen Mand? Hvis

hun vil have Rede paa

noget saa uretfærdigt

som Butiksjomfruens og

Kontoristens Vilkaar?"

„Ja, men dér staar

jeg paa hendes Side.

Dér skal der gribes ind,

det er en Kræftskade

og en Skam for vort

Samfund. Dér skal hun

have min Hjælp."

Vi fortæller ham, hvorledes Svenskerne

har organiseret og udviklet deres Ste mmerets

strid, og han lytter med Interesse.

Men han siger dog: „Jeg tror paa en ny

Kvinde. Men ikke paa en Stemmeretskvinde.

De skulde truffet Mrs. Roosevelt — hun er

den Type, jeg mener.

Jeg ved, der findes Mænd, som vil holde
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deres Hustruer udelukkende til Husholdningen

og Barnekammeret; men jeg tror, det er

noget forbigangent. Nej, den unge Kvinde

skal hæve sin Intelligens, øge sin Dannelse,

forstaa Tidens Bevægelser og rette sin In-

teresse paa sin Stilling som Hustru og Moder.

Der er intet vigtigere i Verden end at eje

en god Hustru og Mo-

der, som forstaar at

opdrage sine Børn, og

som tillige kan være

sin Mands gode Kam-

merat.

Da vi boede i det

hvide Hus, fik Mrs.

Roosevelt hver Dag mel-

lem fire og seks Tid til

at give sig af med sine

seks Børn. Hun ofrede

sig da helt og holdent

for dem. Og der findes

ikke en Tanke eller lille

Hemmelighed, som mine

store Drenge ikke betror

sig med til hende den

Dag i Dag,

Men jeg har ogsaa

en lykkelig Familie, et

lykkeligt Hjem og et

lykkeligt Sind."

„Men hvis De nu

taber i Kampen?"

„Saa vil jeg være

fuldt ud lykkelig her

paa „Sagamore Hill".

Her har jeg mine kære,

Bøgerne, Hestene, Skoven, Jagten."

Vi ryster tvivlende paa Hovedet.

„Jeg forsikrer Dem" — Roosevelt bliver

ivrig — „jeg er hjemmekær, som kun en

moden Mand kan være det."

James kommer og melder, at vor Vogn

er kørt frem. „Nej," siger Roosevelt, „jeg

kan ikke lade Dem køre nu. Kan du give

os en hæderlig Middag, James?"

James trækker paa Svaret.

„Naa, men noget findes der vel."

Til os:

„Jeg lever saa nøjsomt, naar Familien er

borte. But you do not mind, do you?"

Og til James:

„ Give us something - yes, give us something.

"

Roosevelts Arbejdsværelse.

Klokken halv otte kommer den engelske

Politiker, som ogsaa faar Lov at blive.

Samtalen gaar over til Politik. Det er

store Projekter, vældige Spørgsmaal, som

debatteres. Vi sidder i Skyggen af en stor

Lampe og lytter. Vi har lovet at høre op

med at være Journalist, og Roosevelt vender

sig mod begge sine Gæster, da Gongonen

lyder, og siger

:
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„Jeg byder Dem til „gentlemens table".

Intet, af hvad der siges her, maa komme

uden for „Sagamore Hill"."

Der er noget af en Regent over ham, og

vi bøjer os begge i Tavshed.

Men vi tænker, at det er amerikansk at

stole saaledes paa et Ord. Smukt amerikansk.

Man paastaar, at Mr. Roosevelt plejer at

dementere sine Interview, og vi spørger ham

hvorledes det forholder sig hermed.

„Jeg taler saa hurtigt, at de undertiden

misforstaar mig," siger han. „Og for øvrigt

— det maa jo gøres en Gang imellem, hvis

den politiske Konjunktur nødvendiggør det."

;
Vi har visse Erfaringer paa dette Omraade

fra Sverige og bemærker, at det er uretfær-

digt at lade Journalisten undgælde.

Roosevelt indrømmer det , men mener , at

det maa høre med til Haandværket.

Og saa drukner han igen i Politik.

Roosevelt har et mærkelig sammensat An-

sigt.

Ser man blot paa Hage- og Mundpartiet

med det kødfulde Muskelspil , kunde man

godt tænke sig ham som en halvnøgen Vild

i Dyrehud og med Kølle ved en Jordhule.

Men naar man ser paa Øjnene, Panden, Ho-

vedets Holdning, bliver det en Intellektualis-

mens Mand med stærke Instinkter, kontrol-

lerede af Hjernearbejde, Formaal og Viljeliv.

Er Roosevelt en Bismarck? Paa ingen

Maade. Han er en Impulsens Mand med klog

Beregning, ikke bange for at slaa det første

Slag.

Naar han fortæller Historien om, hvorledes

han tog Panamakanalen, hvorledes hans Ka-

binet systematisk holdtes uden for det hele,

hvorledes han sendte sin Statsminister bort,

og alene med sin Priv^atsekretær Loeb sad i

fireogtyve Timer ved sit Telegrafapparat og

sit Skrivebord, til han havde knyttet Traadene

over alle Verdens Lande saa fast, at han

kunde slaa Døren op og sige til sine forbav-

sede Ministre: Panama er vort. Jeg agter at

gennemføre Kanalen — da faar man et Glimt

af, hvad det betyder for en moden Mand

aldrig at kunne høre op med at være Dreng.

Derfor er det, han er Manden, hvorom

hele Amerika samler sig — i Beundring, i

Frygt, i Hyldest, i Begejstring. Man samler

Tusinder af Medborgere til Protestmøder imod

ham, man køber Aviserne til sidelange Over-

fald paa ham, man raaber paa Gadehjørnerne,

at han er en Svindler og en Forræder.

All right, siger Roosevelt og farer som

Lynet gennem de forenede Stater med Blikket

skarpt som en Sværdklinge og slynger fra

Platformerne sine Program- og Anklageises-

taler som fængende Gnister ud over Sindene.

Han er maaske ikke altid saa nøjeregnende

med de Midler han vælger, naar det gælder

Storpolitiken. Men, siger han, den interna-

tionale Moralkodex er en anden end den

municipielle; den sidstnævnte har han naglet

fast paa Væggen, sig selv og andre til Efter-

retning.

Det er to vældige Bølger, som brydes mod

hinanden i Øjeblikkets Amerika, og de slaar

sammen ved Roosevelts Fod.

Nu er det Spørgsmaalet, om de skal drukne

ham, eller løfte ham paa deres Kam.

Og det afventer han koldblodigt med

samme Interesse som den, hvormed han vilde

læse en Eventyrbog.

En Strid til det yderste — taber han —
saa har han altid „Sagamore Hill"'.
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OM STATSREGNSKABETS FORM
Af Kommunaldirektør Westergaard.

DEN Finanslov, der udkom den 1. April

iaar og skal være normgivende for

Statens Indtægter og Udgifter i Finansaaret

1912— 13, fremtræder i en fra de tidligere

Finanslove forskellig Form, der som nødvendig

Konsekvens vil medføre en tilsvarende For-

andring i Statsregnskabet. Forandringen

skyldes Finanslovkommissionen, der bl. a.

havde til Opgave „at fremkomme med For-

slag til en ændret Form for Finanslov og

Statsregnskab, hvorved disse bleve mere over-

skuelige". Det har sin Interesse at under-

søge ikke blot, om denne Opgave er løst,

men ogsaa, om Finansloven i den nye Form i

tilstrækkelig Grad fyldestgør sit Formaal.

Finansloven skal angive Statens økonomi-

ske Udvikling saaledes, som man ønsker, den

skal forme sig i det kommende Aar. Grund-

laget for Udviklingen er Formuen ved Aarets

Begyndelse, og Maalestokken for Udviklingen

er Formuens Voksen eller Fald i Aarets Løb.

Bogholderimæssigt opløser ens Formue sig

i Aktiver og Passiver. Aktiver er de øko-

nomiske Værdier, man har i Behold; Passiver

er ens Gæld, og Formuen Aktivernes Over-

skud over Passiverne. Beholdningerne kan

være af forskellig Art som kontante Penge

(Kassebeholdning), Pengeeffekter, udestaaende

Fordringer, Varer, Inventar, Anlæg, Grunde.

De erhverves ved Stiftelse af Gæld, ved Om-

sætning til en anden Beholdning eller som

en Vinding (Gevinst), og de fortabes ved

Anvendelse til Indfrielse af Gæld, ved Om-

sætning til en anden Beholdning eller ved

Forbrug, derunder Ødelæggelse og Svind.

Den rene Vinding af Aktiver er Indtægt,

Forbrug af Aktiver er Udgift. Det er ogsaa

en Indtægt, naar man befries for en Gæld

uden Indfrielse, f. Eks. ved Eftergivelse eller

Forældelse, og det er en Udgift, naar man

paadrager sig en Gæld uden at faa Valuta

for den, f. Eks. ved erstatningsforpligtende

Ødelæggelse af andres Værdier. Indtægt er

Forøgelse af Formuen, Udgift Formindskelse

af den. Derimod er Erhvervelse af Aktiver

ved Stiftelse af Gæld, Benyttelse af Aktiver

til Indfrielse af Gæld eller Omsætning fra et

Aktiv til et andet hverken Gevinst eller For

brug; det er Bevaring af Formuen blot i en

anden Form. Hvis vore Indtægter er lig vore

Udgifter, vor Gevinst lig vort Forbrug, bliver

Formuens Størrelse uforandret.

Et Økonomiregnskab, der skal give et fuld-

stændigt Billede af Aarets Økonomi, maa

selvfølgelig omfatte alle de Beholdninger,

Økonomien angaar. Det maa gaa ud fra

disses Beløb ved Aarets Begyndelse og vise,

hvorledes de forandrer sig dels ved Aarets

Indtægter og Udgifter (Gevinst og Forbrug),

dels ved Formueomsætninger, som lader

Formuens samlede Størrelse uforandret. Et

fuldstændigt Aarsregnskab gaar altsaa ud fra

den samlede Formue ved Aarets Begyndelse

og viser dels, hvorledes den i Aarets Løb

stiger og falder ved Gevinst og Forbrug, dels

hvorledes Formuens enkelte Dele forandrer

sig i deres indbyrdes Forhold. Udelades

nogen af Formuebeholdningerne, bliver Regn-

skabet ufuldstændigt og giver ikke noget

sandt Billede af Aarets Økonomi. Derfor er

et blot og bart Kasseregnskab, o : et Regnskab

over, hvad der kontant gaar ind i og ud af

Kassen, over Kassebeholdningens Stigen og

Falden, kun rigtigt som Økonomiregnskab,

naar Økonomien kun omfatter kontante

Penge.

En saadan Økonomi kan meget vel tænkes.

Et nærliggende Eksempel er en almindelig

Familiehusholdning. En lille Kommune, som

hverken ejer Skole eller Fattighus, kan ogsaa

tænkes at drive sin Økonomi udelukkende

ved Hjælp af kontante Penge. Dens hele

Forbrug er kontante Penge eller, hvad den

derfor køber til øjeblikkeligt Forbrug, og dens
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Indtægter er udelukkende sikre Skatter, som

den kun paaligner i det Omfang, den skønner

nødvendigt til Aarets Forbrug. Da den ikke

forud nøjagtigt kan bestemme sine Udgifter,

maa den paaligne saa meget i Skat, at den

1. Januar: Kassebeholdning 200

I Aarets Lab : Forøgelse af Kassebeholdning

ved Skatter 800

1000

Det er et fuldstændigt Formueregnskab, idet

Kommunen ikke har anden Formue end

Kassebeholdning.

Nu kan det tænkes, at Kommunen, i Stedet

for at købe Varer til øjeblikkeligt Forbrug,

køber en større Beholdning, som den tager

af. Dens Udgifter, som tidligere kun var

Forbrug af Kassebeholdning, bliver nu For-

brug dels af Kassebeholdning, dels af Vare-

beholdning, men bliver derfor ikke større, og

1. Januar: Kassebeholdning 200

I Aarets Løb : Forøgelse af Kassebeholdning

ved Skatter 800

er paa den sikre Side. Den opsamler derfor

en voksende kontant Beholdning, som den

fører over fra Aar til Aar, og som udgør

dens hele Formue. Dens Aarsregnskab har

følgende Udseende:

I Aarets Løb: Forbrug af Kassebeholdning 800

31. December: Kassebeholdning 200

1000

1000

den opkræver derfor samme Beløb i Skatter.

Hvis den f. Eks. indkøber for 200 Kr. Varer,

men i Aarets Drift kun forbruger Halvdelen

og afholder sine øvrige Udgifter kontant, har

den ved Aarets Udgang en Varebeholdning

til 100 Kr., medens dens Kassebeholdning er

gaat ned med 100 Kr. Hvis den nu i sit

Regnskab kun tog Hensyn til Forbruget af

Kassebeholdning, vilde den opstille det saa-

ledes

:

I Aarets Løb : Indkøbt Varer for 200

Andet Forbrug af Kasse-

beholdning 700

31, December: Kassebeholdning 100

ICKX)

Det vilde give Udseende af, at Kommunen

var gaat 100 Kr. tilbage, og fortie, at den

nu besad en Varebeholdning af 100 Kr. og

altsaa stadig havde samme Formuebeholdning.

1 . Januar : Kassebeholdning 200

I Aarets Løb : Forøgelse af Kassebeholdning

ved Skatter 800

Erhvervet Varebeholdning .

.

200

1200

Kasseregnskabet vilde med andre Ord give

et ufuldstændigt og derfor urigtigt Billede af

Aarets Økonomi. Et rigtigt Regnskab maatte

opstilles saaledes

:

I Aarets Løb : Af Kassebeholdn. til Varer . . 200

Af do. til Drift ....'.... 700

Af Varebeholdn. til Drift. 100 800

31. Decbr: Kassebeholdning 100

Varebeholdning 100 200

1200

Vi tænker os nu, at Kommunen stadig er af 500 Kr. uden at opføre som ny Behold-

vokset og har opsamlet en større Kasse-

beholdning. Deraf vil den bruge 10000 Kr.

til et Vejanlæg. Hvis den nu begyndte

Aaret med en Kassebeholdning af 10500 Kr.

og efter at have benyttet de 10000 Kr. til

Vejanlæget sluttede med en Kassebeholdning

ning det erhvervede Vejanlæg, vilde det se

ud, som om den havde forringet sin Formue

med 10000 Kr., uagtet den havde Værdi i

Behold for denne Kapitalanvendelse. Et rigtigt

Regnskab maatte se saaledes ud

:
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1. Januar: Kassebeholdning.... 10500

Varebeholdning 200 10700

I Aarets Løb : Forøgelse af Kassebeholdn.

ved Skatter 8000

Forøgelse af Varebeholdning 400

Erhvervelse af Vejanlæg . .

.

10000

29100

Aarets Driftsudgifter har været kontant 7600

og af Varer 400, ialt 8000, og dette

Beløb er derfor indtaget i Skatter. Kasse-

beholdningen var ved Aarets Begyndelse 10500

og forøgedes ved Skatter til 18500; deraf

forbrugtes til Varer 400, til Vejanlæget 10000

og til Driften 7600, ialt 18000, og der er

derfor til Rest 500. Varebeholdningen ved

Aarets Begyndelse 200 forøgedes ved Indkøb

med 400 til 600 ; der brugtes i Driften 400,

og der er derfor til Rest 200. Det erhvervede

Vejanlæg til 10000 er i Behold ved Aarets

Udgang. Formuen ved Aarets Begyndelse:

Kassebeholdning 10500 og Varebeholdning

200 er altsaa i Aarets Løb bleven omsat til

Kassebeholdning 500, Varebeholdning 200

og Anlægsbeholdning 10000, men er stadig

uforandret 10700.

Det anskaffede Vejanlæg er imidlertid ikke

uforgængeligt. I og for sig kunde det, vel

vedligeholdt, vare nok saa længe. Men Kom-

munen vokser stadig, Befordringsmidlerne ud-

vikler sig og dermed forøges og forandres

Færdselen paa Vejen. Vejanlæget er kun

1. Januar: Kassebeholdning .... 500

Varebeholdning 200

Vejanlæg 10000 10790

I Aarets Løb : Forøgelse af Kassebeholdn.

ved Skatter 8500

Forøgelse af Varebeholdn. . 400

I Aarets Løb : Af Kassebeholdning til Varer 400

Af do. til Vejanlæg 10000

Af do. til Drift 7600

Af Varebeholdn. til Drift 400 8000

19600

Det vil ses , at Skatteudskrivningen er for-

øget med 500 Kr., som svarer til det som

Driftsudgift for Forringelse af Vejanlæget op-

førte Beløb. Da disse 500 Kr. bliver i Kassen,

Sl.Decbr.: Kassebeholdning .... 500

Varebeholdning 200

Vejanlæg 10000 10700

29100

beregnet for en vis Færdsel; stiger den der-

udover, kan det ikke længere gøre Fyldest,

men maa erstattes af et nyt. En forsigtig

Økonomi maa derfor regne med, at Vej-

anlæget efter en vis Aarrække er værdiløst

og derfor dets Formueværdi opbrugt. For

at imødekomme det deraf flydende Formuetab,

maa man i denne Aarrække opsamle det til

Anlæget anvendte Beløb ved hvert Aar at

paaligne Skatteyderne en Andel af Beløbet.

Anlæget maa, som det hedder, afskrives i

denne Række Aar med det Beløb, Skatte-

yderne dertil betaler. Anslaar man Varig-

heden til 20 Aar, maa hvert Aars Skatte-

ydere hertil betale 500 Kr.; med dette Be-

løb nedskrives aarlig Værdien af Vejanlæget,

indtil det efter 20 Aars Forløb er fuldt af-

skrevet og Kassebeholdningen igen vokset

med 10000 Kr. ved de 20X500 Kr., som

Skatteyderne i de 20 Aar har betalt ved

forøgede Skatter. For det første Aar efter

Vejanlægets Erhvervelse ser Regnskabet der-

for saaledes ud:

I Aarets Lob : Af Kassebeholdning til Varer 400

Af do. til Drift 7600

Af Varebeholdn. til Drift 400

Af Vejanlæg til Drift . 500 8500

31. Decbr. : Kassebeholdning 1000

Varebeholdning 200

Vejanlæg 9500 10700

19600

forøger de Kassebeholdningen, og det for Vej-

anlæget opførte Beløb kan derfor nedsættes

med 500 Kr., uden at den samlede Formues

Beløb noteres lavere.
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Vi er nu ni Aar længere fremme i Tiden.

Vi forudsætter, at det aarlige Forbrug, derunder

Forbruget af Vejanlæget, lige er dækket af

Skatterne, saa at intet Indtægtsoverskud er

fremkommen. Formuen vil da uforandret

være 10700 Kr. Men der vil være afskrevet

5000 Kr. paa Vejanlæget, og med dette Be-

løb vil Kassebeholdningen være forøget, idet

1. Januar: Kassebeholdning 5500

Varebeholdning 200

Vejanlæg 5000 10700

I Aarets Løb: Forøgelse af Kassebeholdn.v.

Skatter 8500

Forøgelse af Kassebeholdn.v.

Laan 20000

Forøgelse af Varebeholdn. . 400

Erhvervelse af Skoleanlæg . 25000

31.Decbr.: Gæld 20000

84600

Kassebeholdningen er formindsket med de

til Skolen anvendte 5000, men forøget med

de paa Vejanlæget afskrevne 500 og udgør

altsaa 1000. Varebeholdning er forøget og

formindsket med det samme Beløb. Vej-

anlæget er formindsket med de afskrevne

500, og der er tilkommen et Skoleanlæg til

25000. Den samlede Aktivbeholdning er alt-

saa 30700, men der er tilkommen en Gæld af

20000, saa at Formuen uforandret er 10700 Kr.

Paa samme Maade som Vejanlæget, er

Skolen et svindende Aktiv. Ikke blot, at

den slides, men efter en vis Aarrække er

Tiden løbet fra den : Kommunen er vokset,

og Fordringerne steget. Den maa da afløses

af en ny Skole, og økonomisk set er Skole-

1. Januar: Kassebeholdning.... KJ'J'J

Varebeholdning 200

Vejanlæg 4500

Skoleanlæg 25000 30700

I Aarets Løb : Forøgelse af Kassebeholdn.v.

Skatter 9500

Forøgelse af Varebeholdn. . . 400

Formindskelse af Gæld .... 500

31. Decbr. : Gæld 19500

60600

det er taget ind i Skatter uden atVære givet ud.

Kassebeholdningen vil altsaa udgøre 5 500 Kr.

Kommunen vil nu bygge en Skole og skal der-

til bruge 25000 Kr. Den vil tage de 5000 Kr.

af Kassebeholdningen og laaner 20000 Kr., som

skal afbetales med 500 Kr. aarlig fra den paa-

følgende 1 . Jan. Regnskabet for det Aar, i hvil-

ken Skolen bygges, faar da følgende Udseende:

I Aarets Løb : Af Kassebeholdning til Varer 400

Af do. til Skoleanlæg 25000

Af do. til Drift 7600

Af Varebeholdn. til Drift 400

Af Vejanlæg til Drift . 500 8500

Stiftelse af Gæld for Laan . 20000

31. Decbr.: Kassebeholdning .... 1000

Varebeholdning 200

Vejanlæg 4500

Skoleanlæg 25000 30700

84600

anlæget forbrugt. Kommunen maa derfor

straks belave sig paa at afskrive Skolen i en

passende Aarrække ved at paaligne det der-

til nødvendige Beløb i de aarlige Skatter.

Naar denne Aarrække forsigtigt anslaas til

25 Aar, maa det aarlige Skattebeløb forøges

med 1000 Kr. til denne Afskrivning. Natur-

ligvis maa det ogsaa forøges med et Beløb

til det optagne Laans Forrentning, men her-

fra bortses her for en Nemheds Skyld, lige-

som der bortses fra, at en Del af Skolens

Værdi falder paa Byggegrunden og derfor

ikke burde afskrives, da Grunden stadig er

i Behold. Regnskabet for det første Aar efter

Skolens Opførelse kommer herefter til at tage

sig saaledes ud

:

1. Januar: Gæld 20000

I Aarets Løb: .Af Kassebeholdn. til Varer . 400

Af do. til Gældsafdrag 500

Af do. Drift 7600

AfVarebeholdn. til Drift 400

Af Vejanlæg til Drift . 500

Af Skoleanlæg til Drift 1000 9500

31. Decbr. : Kassebeholdning 2000

Varebeholdning 200

Vejanlæg 4000

Skoleanlæg 24000 30200

60600
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Ligesom det første af Kommunens Regn-

skaber, vi betragtede, er dette sidste et fuld-

stændigt Formueregnskab. Forskellen er blot,

at den dengang ikke havde andre Aktiv-

beholdninger end Kassebeholdning, medens

den nu desforuden har Varebeholdning og

Anlægsbeholdninger samt Gæld. Man kunde

tænke sig flere Aktivbeholdninger. Hvis f.

Eks. de 9500 Kr., som paalignes i Skatter,

ikke alle indgaa saa tidlig , at Beløbet kan

opføres i Regnskabet som kontante Penge,

faar vi et Beløb af udestaaende Fordringer.

I Stedet for Forøgelse af Kassebeholdning

med 9500 Kr., vilde vi faa f. Eks. Forøgelse af

Kassebeholdning med 9000 Kr. og udestaaende

Fordringer til 500 Kr., og man vilde den

Gevinst- og

1. Januar: Formue 17700

I Aarets Løb : Skatteindtægter 9500

31. December i Stedet for Kassebeholdning

3000 Kr. have Kassebeholdning 1500 og Be-

holdning af udestaaende Fordringer 500 Kr.

Man kunde tænke sig at anbringe en Del af

Kassebeholdningen i Panteobligationer, Værdi-

papirer, Grunde o. a. Man faar da i Stedet

for en Del af Kassebeholdningen et tilsvarende

Beløb af disse Aktiver. Alt det skal Regn-

skabet vise, naar det skal være fuldstændigt

og give et rigtigt Billede af Økonomien.

I det praktiske Regnskabsvæsen vilde man

iøvrigt ikke, som her sket, give en samlet

Oversigt over Drift og Formueomsætninger.

Man vilde dele Regnskabet i to Afsnit, saa at

det sidste Kommuneregnskab vilde tage sig

saaledes ud

:

Tahsregnskab.

I Aarets Løb : Kontante Driftsudgifter 7600

Forbrug af Varer .... 400

do. af Vejanlæg 500

do. af Skoleanlæg . .

.

1000 9500

31.Decbr.: Formue... 17700

27200 27200

Formueregnskab.

1. Januar: Formue 17700

I Aarets Løb : Forøgelse af Varebeholdning 400

do. af Kassebeholdning .... 1000

Formindskelse af Gæld .... 500

19600

I det første Regnskab, Gevinst- og Tabs-

regnskabet — man kan ogsaa kalde det

Vindings- og Forbrugsregnskabet eller Drifts-

regnskabet — vil man vise, hvorledes For-

muen stiger og falder ved Aarets Gevinst og

Aktiver.

Kassebeholdning 2000

Varebeholdning 200

Vejanlæg 4000

Skoleanlæg 24000

30200

I Gevinst- og Tabsregnskabet udelader man

ofte Begyndelses- og Slutningsbeholdning og

salderer med Forskellen mellem Indtægter og

I Aarets Løb : Formindskelse af Varebehold-

ning 400

do. af Vejanlæg 500

do. af Skoleanlæg 1000

31.Decbr.: Formue 17700

19600

Forbrug, Indtægter og Udgifter. I det andet

Regnskab, Formueregnskabet, viser man Om-

sætningen mellem de forskellige Formuedele.

I Almindelighed vil man tilføje en Status pr.

3 1 . December saaledes

:

Passiver.

Gæld 19500

Formue 10700

30200

Udgifter som Overskud eller Underskud.

Denne Difference vil netop udgøre Forskellen

mellem Begyndelsesformuen og Slutnings-
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formuen paa Formueregnskabet, idet den ud-

gør det Beløb, hvormed Formuen gennem

Driften er bleven forøget eller formindsket.

Der har været en Tid, da Statens aarlige

Forbrug i væsentlig Grad indskrænkede sig

til kontante Penge og hvad der indkøbtes til

umiddelbart Forbrug. Gennemgaar man et

Statsregnskab fra Midten af forrige A ar-

hundrede, finder man en meget ringe An-

skaffelse af forgængelige Aktivbeholdninger

som Anlæg og Inventar. Statens Kasse-

regnskab, hvortil dets Regnskabsføreise var

indskrænket, gav derfor en nogenlunde fuld-

stændig Oversigt over Statens aarlige Ud-

gifter, idet der skete et meget ringe Forbrug

af andre Beholdninger end Kassebeholdning,

uden at det straks erstattedes ved kontante

Indkøb , og det kunde ialtfald forsvares at

indskrænke sig til et saadant Regnskab.

Men dette Forhold er nu fuldstændig for-

andret. Staten anskaifer nu aarlig for mange

Millioner Kroner Anlæg og Inventar. I de

sidste 30 Aar har den gennemsnitlige aarlige

Anskaffelse andraget 16 Mill. Kr., i de sidste

10 Aar 18 Mill. Kr. I Kasseregnskabet maa

disse Anskaffelser opføres jævnsides med andre

Aktiverhvervelser, Gældsafdrag og de egent-

Hge Udgifter, og alt afholdes af den fælles

Kassebeholdning, der i Flæng forsynes gennem

virkelige Indtægter, ved Omsætning af andre

Aktiver og ved Laan. I Aarenes Løb op-

bruges det anskaffede Anlæg og Inventar, og

der sker aUsaa aarlig et stort voksende For-

brug, som Kasseregnskabet ikke kan oplyse

noget om, da det ikke giver sig Udslag

gennem Udbetaling af Kassen.

Betydningen heraf vil ses, hvis man vil

opstille de to sidste Kommuneregnskaber (se

p. 564 og 564) som Kasseregnskaber:

1 . Januar : Kassebeholdning 5500

I Aarets Løb : Skatter 8500

Laan 20000

34000

1. Januar: Kassebeholdning

I Aarets Løb : Skatter

1000

9500

10500

Det første Regnskab begynder med en

Kassebeholdning af 5500 Kr. Ved Hjælp af

5000 Kr. heraf og et Laan paa 20,000 Kr.

anskaffes en Skole; man udgiver iøvrigt 8000

Kr. og tager 8500 Kr. ind i Skatter, hvor-

for man ender med en Kassebeholdning af

1000 Kr. Vi ved af Formueregnskabet Pag.

564, at der krævedes en Skatteindtægt netop

af 8500 Kr. for at undgaa Formuenedgang.

Men dette giver Kasseregnskabet ingen Op-

lysning om. Efter dette skulde man tro, at

Status var bevaret med en Slutkassebehold-

ning af 500 Kr. idet saa Værdien af Skolen

I Aarets Løb : Indkøb af Varer 400

Andre løbende Udgifter 7600 8000

Opførelse af en Skole.

.

25000

31. Decbr. : Kassebeholdning 1000

34000

I Aarets Løb : Indkøb af Varer 400

Gældsafdrag 500

Andre løbende Udgifter 7600 8500

31. Decbr.: Kassebeholdning 2000

10500

og Slutkassebeholdningen gik lige op mod

Begyndelseskassebeholdningen og det kon-

tante Laan. En Skatteindtægt paa 8000 Kr,

skulde herefter synes tilstrækkelig. — Tager

vi det følgende Aar, der begynder med' en

Kassebeholdning af 1000 Kr., sér vi, at det

kræver Udgifter til et samlet Beløb af 8500

Kr., og at vi derfor med en Skatteindtægt

ef 9500 Kr. ender med en Kassebeholdning

af 2000 Kr. Vi véd af Formueregnskabet

Pag. 564, at denne Skatteindtægt og deraf

flydende forøget Kassebeholdning er nødven-

dig for Formuens Bevarelse, idet Forøgelsen
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-(- Nedgangen af Gælden opvejer Forringel-

sen af Vej- og Skoleanlægene. Men har vi

alene Kasseregnskabet at gaa ud fra, maatte

man anse en Skatteindtægt af 8500 Kr. og

en Slutbeholdning af 1000 Kr. for tilslræk-

kelig til Bevaring af tidligere Status. Det ses

heraf, hvilken Ulæmpe Staten har af, at den

ikke aflægger et fuldstændigt Formueregnskab

eller anlægger et gennemført Formuebudget.

Kasseregnskabet kan i og for sig gøres fuld-

stændig betryggende til Kontrollen med dens

Embedsmænd. Men det giver ikke Oplysnin-

ger om, hvilke Indtægter Staten har nødig

for at undgaa Forringelse af Formuen. Man

kan ikke af Kasseregnskabet se, hvor HUe

en Skatteudskrivning man kan nøjes med til

Undgaaelse af Underskud, og man maa der-

for enten som hidtil løbe an paa, at Lykken

er bedre end Forstanden, eller budgettere saa

høje Skatteindtægter, at man under alle Om-

stændigheder kommer paa den sikre Side.

Man kunde nemlig nok budgettere Indtæg-

terne saa højt, at man kom paa den sikre

Side. Hvad der skal bruges af Kassebehold-

ning til Afbetaling paa Gæld, Indkøb af

Grunde, sikre Udlaan, Anskaffelse af Penge-

effekter, i det hele til uforringelige Aktivers

Erhvervelse, kan man rolig skaffe ved Laan

eller Salg af andre Aktiver uden Fare for

Formueforringelse ; ti det, man faar i Stedet,

har jo samme og blivende Værdi. Indkøb til

Forøgelse af Varebeholdninger vil nogenlunde

svare til Forbruget
;
paa Grund af Statsvirk-

somhedens Vækst maa man have større og

større Varebeholdninger, men Stigningen er

ganske jævn, og idet man af Indtægterne af-

holder Indkøbene af de fornødne Varer, ikke

blot afholder man det aarlige Forbrug, men

man forøger langsomt Beholdningerne. Hvis

man kunde praktisere noget lignende ved An-

læg og Inventar og af de reelle Indtægter

— altsaa uden Laan eller Forbrug af andre

Aktiver — afholde alle Nyanskaffelser, var

vi altid paa den sikre Side. Der gik ganske

vist stadig noget af den tidligere anskaffede

Anlægs- og Inventarbeholdning ud af Brug,

men den voksende Statsvirksomhed krævede

en større og større samlet Beholdning, og

naar vi af Indtægterne afholdt alle Nyan-

skaffelser, afholdt vi derigennem ikke blot

det aarlige Forbrug, men vi forøgede efter-

haanden Beholdningen, saa at der blev ab-

solut Sikkerhed mod Formueforringelse.

Nu er det ganske vist en Vanskelighed,

at disse Anskaffelser ikke som Vareanskaffel-

serne stiger jævnt, men tværtimod, selvom

de i det lange Løb er stigende, maa bevæge

sig i ret store Spring. Man behøver blot at

tænke paa, hvilken Stigning Foretagender

som Kristiansborg, Københavns Befæstning

og Ordningen af dens Banegaardsforhold kan

bringe for enkelte Aar. I de sidste 12 Aar

har Anskaffelsernes Beløb i Mill. Kr. været

:

17, 18, 15, 14, 13, 17, 13, 14, 16, 21,

26 og 28. Saaledes kan man ikke lade

Skatteindtægterne stige og falde fra Aar til

Aar; i 3 af de nævnte Aar har Nyanskaf-

felserne Beløb desuden været mindre end den be-

regnede Aktivforringelse, saa at der kunde

komme Aar med Formueforringelse. Man

kunde dog nok beregne et jævnt stigende

Beløb, som gennem Aarene vilde dække det

ujævnt voksende Anskaffelsesbeløb. Men det

maatte i alt Fald kræves, at dette Beløb

bares af de aarlige Skatter, eller at man,

hvis der ikke kunde skaffes Skattedækning,

formindskede sine aarlige Anlægsanskaffelser.

Dette lader sig imidlertid i Nutiden slet ikke

praktisere. Kravet om Nyanlæg vokser altfor

hurtigt til, at Skatteevnen kan bære dets Op-

fyldelse, og vi kan af Hensyn til den absolut

nødvendige Udvikling ikke til enhver Tid

formindske vore Anlægsudgifter efter vor

Skatteevne. Vi er derfor nødt til at afholde

en væsentlig Del af vore Anlægsudvidelser

gennem Laan og Aktivforbrug.

Dette har man ogsaa hidtil erkendt. Lige-

som man paa Statsregnskabet og Finansloven

under § 9 har udsondret Indtægter ved Laan

og Aktivafhændelser fra de øvrige Kasse-
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indtægter, der betragtedes som løbende, har

man under § 27 udsondret Udgifter til Er-

hvervelse af Aktiver og Afdrag paa Gæld

fra de øvrige Kasseudgifter, der opfattedes

som de løbende Udgifter. Blandt Udgifterne

paa § 27 fandtes en Mængde Anlægsudvi-

delser, nemlig alle de, der vedrørte de saa-

kaldte udbyttegivende Statsvirksomheder

:

Statshavne, Postvæsen, Telegrafvæsen og Jern-

banevæsen. Alle andre Anlægsudvidelser saa-

som Slotte, Musæer, Hospitaler, Kirker, Sko-

ler, videnskabelige Institutter, Forsvarsforan-

staltninger afholdtes derimod blandt de løbende

Udgifter. Finansbestræbelserne er da gaaet

ud paa at afholde alle de løbende Udgifter,

derunder de nysnævnte Anlægsudvidelser, af

de løbende Indtægter, og ikke anvende Laan

og Aktivforbrug uden til de under § 27 op-

førte Udgifter.

Hvis disse Bestræbelser nu altid var lyk-

kedes, saa at man ikke havde anvendt Laan

og Aktivforbrug til Dækning af løbende Ud-

gifter, og hvis derhos de mellem disse aar-

lig afholdte Anlægsudvidelser gav et saa stort

Overskud udover den aarlige Forringelse af

disse Aktiver, at det opvejede den aarlige

Forringelse af de Anlæg, der anskaffedes paa

§ 27 og altsaa eventuelt blev afholdt af Laan

og Aktivforbrug, saa vilde den samlede For-

mue altid være bleven bevaret. Men man har

slet ingen Sikkerhed for, at denne Balance

er tilstede, idet Kasseregnskaberne intet herom

kan vise, da det ikke opgør de aarlige For-

ringelser af Anlæg og Inventar gennem Slid

og Ælde. Noget andet vilde det være, hvis

man delvis imødekom moderne Regnskabskrav

og beregnede en Afskrivning af de Anlæg,

der anskaffedes paa § 27.

Det er paa dette Punkt, at Finanslovkom-

missionen har foreslaaet en Forandring i den

gamle Budgetform og faaet den anvendt paa

Finansloven for 1912— 13. Denne har iøv-

rigt bibeholdt Kasseregnskabsformen og Ind-

delingen af Indtægterne og Udgifterne i lø-

bende Indtægter og Udgifter og paa den anden

Side Indtægter ved Laan og Aktivafhændel-

ser og Udgifter til Aktiverhvervelser og Laa-

neafdrag. Den gennemfører Inddelingen om-

hyggeligere end den gamle Form og lader

den fremtræde klart gennem to adskilte Bud-

getter: det løbende Budget og Formuebevæ-

gelsesbudgettet. Blandt Aktiverhvervelser op-

fører den af Anlægsudgifterne stadig kun

Anlægsudvidelserne til de førnævnte udbytte-

givende Statsvirksomheder, medens alle andre

Anlægsudvidelser afholdes mellem de løbende

Udgifter. Mellem disse opfører den — og

det er det nye — imidlertid ogsaa en Af-

skrivning af de til de udbyttegivende Stats-

virksomheder hørende Anlæg udgørende 1

pCt. af den i disse Virksomhedei anbragte

Formue, og dette Beløb føres til Indtægt paa

Formueregnskabet til Afbalancering af disse

Anlægs aarlige Forringelse.

Hvis denne Afskrivning er tilstrækkelig,

og de løbende Indtægter altid tilstrækker til

Dækning af de løbende Udgifter, giver denne

Regnskabsform fuld Betryggelse mod ubereg-

net Formueforringelse. Jeg skal ikke her un-

dersøge, hvorvidt den fastsatte Afskrivning

er tilstrækkelig. Vi har jo kun Formen til

Behandling. Jeg skal blot oplyse, at naar

jeg opsciller Finanslovforslaget for 1912— 13

som et virkeligt Formuebudget og beregner

for alle Anlæg under et en Afskrivning lig

det aarlige Gennemsnitsbeløb af de sidste 30

Aars Anlægsanskaffelser — se mine Bereg-

ninger i Nationaløkonomisk Tidsskrift for

1910 Pag. 49 og 1911 Pag. 10 -, kom-

mer jeg til et Driftsunderskud af c. 4,4 Mill.

Kr., medens Forslaget kommer til et Under-

skud af løbende Indtægter under løbende

Udgifter af blot 2,2 Mill Kr., altsaa et langt

gunstigere Resultat. Men formelt er der fuld

Betryggelse mod Formueforringelse, og da

den voksende Statsvirksomhed kræver flere

og flere Anlæg, opspares der endog Formue,

naar blot de løbende Indtægter altid dækker

de løbende Udgifter, saa at foruden Afskriv-

ningen af de udbyttegivende Statsvirksom-
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heders Anlæg alle øvrige Anlægsudgifter vir- Laan og Aktivforbrug som Dækningsmidler,

kelig afholdes af de løbende Indtægter. er det saaledes ikke muligt at sikre mod
Dette er imidlertid ikke den absolute Me- Formueforbrug i den aarlige Drift, naar man

ning med denne Deling mellem det løbende ikke opgør hele sit Aarsforbrug, saa at man
Budget og Formuebudgettet. Det siges i Fi-

nanslovkommissionens Betænkning, at almin-

deligvis bør dette ske, men at „der dog kan

være Udgifter, der efter deres Art og Stør-

relse vel kan give Føje til, at man søger

andre Midler end løbende Indtægter til deres

Dækning'" og for 1912— 13 giver Finans-

ministeren Anvisning paa Laan til Afholdelse

er i Stand til at se, hvor store Indtægter

der skal skaffes til Veje til dets Dækning.

Man maa af de reelle Indtægter kræve dæk-

ket ikke blot de Udgifter, der kontant af-

holdes af den daglige Drift, men ogsaa For-

bruget af alle Slags Beholdninger, derunder

den regelmæssige Forringelse gennem Tiden

af Anlæg og Inventar. Afholder man alle

af Befæstningsudgifterne, der er indbefattet disse Udgifter af de aarlige Indtægter kan

under de løbende Udgifter. Naar man af de

løbende Indtægter afholdt alle de Anlægsud-

videlser, den voksende Statsvirksomhed kræ-

vede, imødegik man ikke blot den aarlige

Forringelse, men man forøgede stadig sin

samlede Anlægsmasse uden Forringelse af

andre Aktiver eller Forøgelse af Passiver, og

man forøgede saaledes stadig sin Formue.

Men naar man afholder en Del af Anlægs-

man ogsaa uden Frygt for at forringe For-

muen afholde Anlægs- og Inventarudvidelser

af Laan eller Beholdning. Paa et gennemført

Formuebudget skal altsaa Indtægterne dække

ethvert Forbrug; dermed er SkaHekmvets Mi-

n'uuuiu givet. Forsaavidt der ikke findes Dæk-

ning i Indtægternes Overskud over Forbruget,

dækkes derimod Aktivforøgelser og Gælds-

afdrag ved Aktivforbrug eller Laan. Gen-

udvidelserne af Laad, tilmed Anlæg, der som nemførelsen af disse Regler giver absolut

Befæstningsanlæg hurtig bliver ubrugelige. Sikkerhed for Formuens Bevaring.

uden at man specielt for disses Vedkom-

mende ved Hjælp af Afskrivning igen op-

samlei- Anlægsbeløbene gennem de løbende

Indtægter, mangler der Sikkerhed for den

stadige Formueforøgelse. Hvis de gennem

Laan erhvervede Anlæg er betydelige eller

hurtigt forringelige, vil de Anlægsudvidelser,

der sker gennem de løbende Indlægter, ikke

Mod et saadant Regnskab fremhæver Kom-

missioriens Flertal Vanskeligheden ved at

fastsætte den rette Afskrivningsprocent. Men
det gælder jo blot om ikke at fastsætte Af-

skrivningsbeløbet for lavt, og det er altid

muligt at fastsætte det saa højt, at man er

paa den sikre Side. Flertallet fremhæver end-

videre Vanskeligheden ved at fastholde denne

kunne imødegaa den aarlige Anlægsforringelse Afskrivning, og Finansministeren henviser (Fol-

gennem Slid og Ælde, og der vil da ske en ketingst. Pag. 39.) til, at København vil-

aarlig Formueforringelse, hvis man ikke gen- kaarlig nedsætter den Afskrivning, den selv

nem Skatteindtægterne tilvejebringer et til- anser for nødvendig. Men man kan virkelig

strækkeligt Overskud af løbende Indtægter

over de løbende Udgifter. Men da man med

Regnskabsformen ikke beregner den aarlige

Anlægsforringelse, er man ude af Stand til

at vide, hvor stort dette Overskud skal være.

Det bliver et rent Slumpetræf, om man er

paa den rigtige Side.

Naar man som paa et moderne Statsbud-

get i saa betydeligt Omfang maa regne med
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ikke fra Misbrug af en Regnskabsform hente

Argument imod den, rigtig benyttet. Væ-

sentligere er det, naar Finansministeren sam-

mesteds fremhæver, at det er ,,en daarlig

Spore for en fremtidig god Økonomi i Stats-

husholdningen, hvis man kunde indlade sig

paa meget bekostelige Nyanlæg af saadanne

uproduktive Erhvervelser som nye kostbare

Musæumsbygninger, Hospitaler, Biblioteker^
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Administrationsbygninger og lignende — Mi-

nisteren kunde have tilføjet Fæstninger og

Krigsskibe — , uden at det behøvede at give

sig Udslag anderledes paa de aarlige Budgetter

end f Eks. ved 1 pCt. Afskrivning af An-

skaffelsesbeløbet," og at det er meget sun-

dere at vide, at man ikke kan afholde saa-

danne Anlægsudvidelser, uden at de med store

og tyngende Beløb kommer til at hvile paa

de nærmeste Budgetter. Dette er altsammen

meget rigtigt, men det Argument kan Mi-

nisteren kun benytte, hvis han vilde opstille

„den ufravigelige Forskrift, at det løbende

Udgiftsbudget altid skal kunne dækkes af det

løbende Indtægtsbudget, saa at man i for-

nødent Fald enten maa slaa af paa Udgif-

terne eller skaffe flere løbende Indtægter.

Men derom kan der praktisk set slet ikke

være Tale," som Kommissionens Flertal selv

siger, idet der kan være „Udgifter, der efter

deres Art og Størrelse vel kan give Føje

til, at man søger andre Midler end de løbende

Indtægter til deres Dækning,'" og Ministeren

angiver i sin Finansplan som saadanne lø-

bende Udgifter Forsvarsforanstaltningerne, som

han vil afholde gennem Laan. Hvor er saa

den bedre Spore til Økonomi, der skulde

ligge i Finansministerens Regnskabsform, naar

man kan benytte Laan til de Udgifter, man

ikke vil opgive, men dog ikke vil have, skal

tynge Indtægtsbudgetterne ? Man nøjes da

med at belaste Udgiftsbudgettet med et blot

Rentebeløb, medens man med en Formue-

regnskabsform dog desuden maatte belaste

det med et Afskrivningsbeløb, der ingen-

lunde behøvede at være saa lille som 1 ^j^,

men naar det skulde være fyldestgørende ved

Forsvarsforanstaltninger, maatte være betyde-

lig højere, antagelig mindst 5 ^j^.

Det fremhæves endelig, at det gennem et

Formuebudget vel er muligt at sikre sig til-

strækkelige Indtægter til Opretholdelse at Sta-

tens Formue, men at dette ikke er tilstræk-

keligt, idet Statens stadig voksende Virksom-

hed kræver stadig større Formue, og denne

maa tilvejebringes gennem forøgede Indtægter.

Det er ikke klart, hvortil der sigtes ved denne

Indvending. Forsaavidt man vil have, at Regn-

skabsformen skal give Norm for Opsparingens

Omfang, giver Kasseregnskabsformen ialtfald

ikke saadan Norm. Men man kan ikke for-

lange dette af Regnskabsformen. Det er et rent

praktisk Spørgsmaal, om man vil beskatte

Nutiden for at opsamle Kapital til Bedste

for Fremtiden, og hvilket Omfang Opsparingen

skal have. Her spiller ind Hensynet til at

gøre Staten uafhængig af inden- og uden-

landsk Pengemagt og imødegaa Befolkningens

Tilbøjelighed til at opspise sine Indtægter

i Stedet for i det Omfang, det er muligt og

gavnligt, at oplægge fornøden Kapital til

Fremarbejde. Anser man imidlertid Opspa-

ring fra Statens Side for nødvendig, kan

Formueregnskabsformen udmærket rumme den.

Som fremhævet af Kommissionens Mindretal,

medfører Hensynet til at være paa den sikre

Side ved Fastsættelsen af Afskrivningsprocen-

ten Nødvendigheden af en ikke ringe Op-

sparing. Hvis man for at være paa den sikre

Side afskriver et Hospital i 40 Aar, men

det faktisk gør Nytte i 80 Aar, har man i

de første 40 Aar til Bedste for de næste

40 Aar opsparet en Formue lig Halvdelen

af Hospitalets Anskaffelsesværdi. Selve Vær-

distigningen af Statens Grunde bærer i samme

Retning. Hvis dette ikke anses for tilstræk-

keligt, er der intet til Hinder for direkte at

budgettere den Formueforøgelse, man vil paa-

lægge Skatteyderne. Det vil ikke vække

større Modstand end under den foreslaaede

Regnskabsform — som Ministeren nu vil —
ved sine Indtægtslove at fremskaffe et bety-

deligt budgetmæssigt Overskud paa det lø-

bende Budget. Men ønsker man at skjule

Opsparingen — og det har stor moralsk Be-

tydning, idet stadige paaviselige Overskud vil

befordre Udgiftslysten — kan man med For-

mueregnskabsformen gøre det ved at for-

høje de aarlige Afskrivningsbeløb.

I Virkeligheden er der ikke indvendt noget
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plausibelt mod Formueregnskabsformens An-

vendelse paa Statsregnskabet. Tværtimod ind-

rømmer Kommissionens Flertal det regnskabs-

mæssig set meget tiltalende i dens Gen-

nemførelse. Den har den aabenbare Fordel,

at den drager en skarp Grænse for Statens

Mindstekrav til Skatteborgerne, saa at man

altid kan være sikker paa, om dette er sket

Fyldest. Derimod vil den nu gennemførte

Regnskabsform •— bortset fra den bedre Ind-

deling og Overskuelighed, som imidlertid ogsaa

kunde være knyttet til den gamle Regnskabs-

form — ikke frembyde nogen væsentlig

Fordel fremfor denne. Det er betegnende

i saa Henseende, at Finansministeren i

Flæng benytter Laan til Dækning af lø-

bende Udgifter og løbende Indtægter til Dæk-

ning af Formueudgifter, og at i det hele taget

denne Sondring mellem det løbende Budget

og Formuebudgettet ikke spiller den ringeste

Rolle i hans Finansbalance. Det viser, at

denne Sondring ingen virkelig Betydning har,

og at det vedblivende bliver rent tilfældigt,

eller i bedste Fald afhængigt af den politiske

Situation, om en vis Udgift skal afholdes af

Laan eller Skatter.
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ROOSEVELT - TAFT
Af Dr. phil. R. Besthorn.

PAA Elba-Dagen optraadte „Amerikas

Napoleon", Ex-Præsident Theodore

Roosevelt, efter mange Omsvøb og trods

sine egne tidligere Erklæringer , atter

officielt som Kandidat til Præsidentvær-

digheden i United States of America.

Paa Waterloo-Dagen skal det republi-

kanske Xationalkonvents 1078 Delegerede

i Chicago afgøre, om Teddy I eller hans

gamle Ven og Krigsminister William Ho-

ward Taft, i sin Tid kaldet Teddy II, skal

nomineres som det republikanske Partis

Præsidentskabskandidat, om Præsident

Taft skal blive i det hvide Hus endnu i

fire Aar, eller om Ex-Præsident Roosevelt

for tredie Gang skal være den store

transatlantiske Republiks Præsident —
hvis Republikanerne atter sejrer ved No
vembervalget, hvad der synes at være

Udsigt til for øjeblikket.

Der var en Tid, da William Howard
Talt var .,den store Amerikaners", Rough-

Rider Obersten, .,de amerikanske Idealers"

og den amerikanske Verdenspolitiks Tals-

mand, Præsident Theodore Roosevelts

bedste politiske Ven, ogsaa hans gode

private Ven. Roosevelt havde i L904 ud-

nævnt Taft til Krigsminister, og da den

Tid nærmede sig. da der atter skulde

foretages Præsidentvalg, anbefalede Roose-

velt det republikanske Parti at vælge

Taft.

Det faldt ikke Roosevelt let at opgive

Magten, men tilsidst bøjede han sig for

den Washingtonske Tradition, ifølge hvil-

ken ingen maatte beklæde Præsidentposten

tre Gange. Roosevelts Beundrere gjorde

ganske vist gældende, at han egentlig

kun var valgt til Præsident een Gang i

1904, efter som det kun skyldtes Mac
Kinleys bratte Død for Morderhaand, at

Vicepræsident Roosevelt den 14. Septbr.

1901 blev Republikens Præsident. Men
det var kun en svag Trøst for dem. der

frygtede for Roosevelts udprægede Hersker-

lyst, og Roosevelt havde selv den 8. No-

vember 1904 erklæret: „Under ingen Om-
stændigheder vil jeg søge eller akceptere

en ny Nomination".

Det var dog tydeligt nok, at Roosevelt

vaklede, og Spørgsmaalet om hans Gen-

valg stod i lang Tid paa Dagsordenen.

Endelig den 11. December 1907 fattede

han en afgørende Beslutning og udstedte

følgende Erklæring: „Jeg hverken har

forandret eller vil nogensinde forandre

min tidligere Beslutning". Til Gengæld

satte Roosevelt alt ind paa at bestemme.

hvem der skulde være hans Efterfølger,

og han anbefalede det republikanske

Parti at vælge Taft. Paa det republikanske

Nationalkonvent i Chicago i Juni 19C>8

blev der fra begejstrede Tilhængere gjort

Forsøg paa at faa Roosevelt genvalgt,

men Roosevelt, der vistnok allerede den

Gang nærede Planer om at optræde som

Kandidat ved Præsidentvalget i 1912,

holdt fast ved sin Beslutning af 11. De-

cember 1907. Han fulgte pr. Telefon

Forhandlingerne i Chicago, og da han

hørte en Tordenrøst, der raabte : „Four,

four, four years more" og den Jubel-

storm, der fulgte efter, telefonerede han

strax til sin Ven, Mr. Lodge, der var valgt

til det republikanske Nationalkonvents

Præsident, og paalagde ham at erklære:

„Ethvert Forsøg paa at nævne Præsiden-

ten som Kandidat til Præsidentskabet er

en Fornærmelse mod Præsidenten".

Det var den Gang!

William Howard Taft blev af National-

konventet i Chicago den 18. Juni 19i")8
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nomineret som det republikanske Partis

Præsidentskabskandidat. Han vandt i

Valgslaget den 3. November s. A. en

glimrende Sejr over Demokraten William

Jennings Bryan, og han afløste den 4. Marts

1909 sin Ven Roosevelt som de forenede

Staters Præsident — og saa varede det

ikke længe, før det gamle Venskab mellem

Roosevelt og Taft var forbi.

Amerikanske Telegrammer havde i flere

Uger bragt Meddelelser om, at „de to

Venner" udvexlede mere og mere ud-

søgte og giftige Bemærkninger og endog

Skældsord, og den 20. Maj erfarede man,

at de to gamle Venner og nuværende

Modstandere, Roosevelt og Taft havde

skreget sig hæse under deres Skældsords-

Duel. Det gamle Venskab er nu blevet

til Fjendskab; men Tegnene paa, at Ven-

skabet var beg3^ndt at kølnes, gaa langt

tilbage.

Baade Taft og Roosevelt bærer Skyld

for det Brud, der er indtraadt mellem

dem, og som tilsidst har antaget skanda-

løse Former. Taft skyldte Roosevelt sit

Præsidentskab, han vidste, at Roosevelt

betragtede ham som sin Mand og ifølge

sit Temperament vilde fordre, at hans

Efterfølger skulde lystre ham, og Taft

havde som Præsidentskabskandidat er-

klæret, „at han vilde følge Roosevelts

Politik, hvilken han billigede som Mand
og vilde billige som Præsident". Men da

Taft først var blevet Herre i det hvide

Hus, søgte han at hævde sin Selvstændig-

hed og vise, at han ikke blot — som
man havde sagt — vilde være en

„Teddy II". Det var forstaaeligt og endog

fuldt berettiget; men Taft hævdede sin Uaf-

hængighed paa en Maade, der krænkede

Roosevelt personlig, først og fremmest

ved at afskedige Roosevelts Tilhængere

eller nægte at give Embeder til Roosevelts

Venner. Da Roosevelt drog ud paa sin

store Rejse til Afrika og Europa, tilskrev

Taft ham et Brev, der kunde tyde paa,

at Taft vilde søge at genvinde Roosevelts

Venskab, men han valgte — med eller

mod sin Villie — en uheldig Form.

„Jeg skylder" — hed det i Tafts Brev

til Roosevelt — „Charles P. Taft (Præ-

sidentens Broder) og Dem mere, end jeg

skylder noget andet Menneske paa Jor-

den". Roosevelt blev fornærmet over at

blive opstillet som Nr. 2 og udbrød:

„Han sætter sandelig Penge over Hjerne !"

Roosevelt vilde vistnok blive fornærmet.

Da Roo-sevelt i Juni 1910, rigt begavet

med Jagttrofæer, Monarkhaandtryk og

Doktorhatte, vendte tilbage fra sin Rejse,

optraadte han paa en Maade, der tyde-

ligt viste, at han ikke mere var Tafts

Ven, og Taft betalte med samme xMønt.

Da Roosevelt og Taft i Sommeren 1911

mødtes i Baltimore ved Kardinal Gibbons

Jubilæum, havde de kun set hinanden to

Gange, siden Taft blev Præsident, og Bal-

timore-Mødet gav Anledning til et officielt

Brud mellem de to gamle Venner og til

den nuværende smagløse oratoriske Duel

mellem dem. Da amerikanske Blade for-

talte, at Roosevelt i Baltimore havde

lovet Taft at støtte hans Genvalg, lod

Roosevelt denne Meddelelse dementere i

en meget haanlig Form.

Da Roosevelts Organ „Outlook" i Slut-

ningen af December offentliggjorde en af

Ex-Præsidenten underskrevet Artikel, der

skarpt kritiserede Tafts Planer om Vold-

giftsrets-Traktater, begyndte man at ane,

at Roosevelt selv vilde optræde som Kan-

didat til Præsidentposten ved Valget 1912,

men denne Tanke blev fra flere Sider

skarpt afvist med Henvisning til Roose-

velts Erklæringer af 8. November 1904

og 1 1 . December 1907. Roosevelt selv de-

menterede først bestemt, derefter med
tydelige Omsvøb Rygterne om, at han

for tredie Gang vilde være de forenede

Staters Præsident; man begyndte at tvivle
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og væJde for og imod Udsigten til, at

.,han vilde br3'de sit Ord", som hans

Modstandere — og de var i stort Flertal—
sagde. Spændingen voxede, da „Outlook"

i Februar 1912 bragte en Redaktions-

Artikel, der indeholdt følgende ret barn-

agtige, men derfor ikke mindre opsigt-

vækkende Bortforklaring af Roosevelts

tidligere Erklæringer: „Naar en Mand ved

Frokosten siger: „Nej Tak! Jeg vil ikke

have mere Kaffe!" saa mener han der-

med ikke, at han den næste Morgen

eller i næste Uge eller i næste Maaned

eller til næste Aar ikke vil have mere

Kaffe".

Mistanken mod Roosevelt voxede ; men
det var dog den almindelige Mening, at

han ikke vilde tage mod „den tredie

Kop Kaffe". Mistanken om. at Roosevelt

dog tilsidst vilde give efter for sin utvivl-

somme Lyst til for tredie Gang at holde

sit Indtog i det hvide Hus, bestyrkedes

imidlertid yderligere Ved, at der den 10. Fe-

bruar, omtrent samtidigt med „Outlook "s

Artikel, blev offentliggjort et Brev, som
syv republikanske Guvernører havde rettet

til Roosevelt for at opfordre ham til at

lade sig nominere paa Nationalkon-

ventet i Chicago. „Vi troer" — hed

det i denne Skrivelse — „at Deres

Kandidatur for det næste Valgfelttog

borger for vor Sejr. Vi mener, at De
som ingen anden repræsenterer de Grund-

sætninger, som vi maa appellere til for

at faa Flertallet af det amerikanske Folks

Stemmer, og som efter vor Mening er

njødvendige til Landets Lykke og Frem-

gang. \'i mener, at De af Hensyn til

Folkets Krav snart bør erklære, at De

vil modtage Nominationen, hvis den

bliver tilbudt Dem, tiden at De selv søger

den . . . Det er vor Mening, at De vilde

unddrage Dem eii simpel Borgerpligt, hvis

De vilde afvise Nominationen, saa fremt

den blev Dem tilbudt som frivilligt Ud-

tryk for de ønsker, der næres at et

Flertal af de republikanske \'ælgere i de

forenede Stater, ved Beslutning af disses

Delegerede paa det næste Nationalkon-

vent."

Man antog — næppe uden Grund —
at denne Opfordring var affattet efter

Samraad med Roosevelt. Det varede

dog endnu 14 Dage, før han fattede

eller dog offentliggjorde sin Beslutning i

følgende Svar, der blev offentliggjort den

25. Februar, paa de syv Guvernørers

Skrivelse

:

New York, 24. Februar 1912.

Mine Herrer! I oprigtig Vurdering af

Deres Brev er jeg mig fuldstændigt be-

vidst, hvor tungt det Ansvar er, som den

paalægger mig, idet den giver Udtr^'k

for den vel overvejede Overbevisning,

der næres af Mænd, som Folket i de

forskellige Stater har valgt til disses

Overhoved. Jeg er fuldstændigt enig med

Dem i, at det ikke drejer sig om en

Sag, der maa afgøres efter noget som

helst Hensyn til nogen enkelt Mands

personlige Fortrin eller Interesser, men

ene og alene fra hele Folkets Standpunkt.

Jeg vil modtage Nominationen til Præsiden -

skabet, hvis den tilbydes mig, og jeg vil

fastholde denne Beslutning, til Konventet

har truffet sin Afgørelse. En af de

Hovedgrundsætninger, som jeg er traadt

og træder i Skranken for, som jeg stedse

har bestræbt mig for og altid vil be-

stræbe mig for at virkeliggøre, er Folkets

sande Herredømme. Derfor haaber jeg,

at der saa vidt muligt vil blive givet

Folket Lejlighed til, ved direkte Primær-

valg, at tilkendegive sit ønske om, hvem

det republikanske Præsidentskabs-Kon-

vents Nomination skal tilfalde.

Deres meget hengivne

Theodore Roosevelt.
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Roosevelt havde kastet Masken. Sen-

sationen var stor, men alt tydede paa,

at Roosevelts Elba - Dag, som mange

politiske Augurer spaaede, vilde blive

efterfulgt af et Waterloo-Nederlag. Roose-

velt blev angrebet i de skarpeste Ud-

tryk. Det maatte han være forberedt

paa, og som Politiker og ganske særligt

som amerikansk Politiker kunde han

næppe blive forundret over eller tage sig

det nær, at man titulerede ham „Hi-

storiens latterligste Vejrhane", „den mest

monumentale Fakir, man hidtil havde

kendt" osv. osv. JMen mere alvorlig,

meget alvorlig var den Ligegyldighed,

som Folkemængden viste for den en

Gang saa populære „Teddy", og den

virkelige Haan, hvormed en stor Del af

det republikanske Parti modtog hans

Kandidatur. Og Roosevelt havde be-

gyndt et farligt Spil; tabte han Slaget,

havde han med eet Slag mistet hele sin

gamle Prestige.

Situationen var alvorlig, efter den al-

mindelige Mening endog frj^gtelig farlig

for Ex-Præsidenten. Men Roosevelt ligner

nu en Gang ikke saa lidt den Roosevelt,

hvem hans gamle Ven og nuværende

politiske Modstander Hoioard kort efter

Elba-Dagen karakteriserede paa følgende

Maade: „Roosevelt er, hvad man end kan

indvende, et Geni. Han besidder Galnin-

gens Forvovenhed, Rovdyrets Instinkt.

Han lever i den faste Tro, at i Historien

hverken Cæsar eller Napoleon vil naa i

Højde med hans Berømmelse. Hindringer

kender han ikke, han ænser dem sim-

pelthen ikke. Løfter og Venner er Intet

for ham. Frygt kender han ikke; Op-

position ægger ham kun. Jo haardere

Nakkedrag, desto mere fornøjet er Man-

den, der elsker Kampen for dens egen

Skyld. Han er snu som en Indianer paa

Krigsstien, han er klog, stædig, udhol-

dende, rastløs, og han giver ikke Pardon."

Roosevelt begyndte straks at organi-

sere Valgfelttoget — „Forkampagnen",

Kampen om Valg i de forskellige Stater

af Delegerede til Chicago-Nationalkon-

ventet, der den 18. Juni skal udpege

— nominere — det republikanske Partis

Præsidentskabskandidat. Roosevelt op-

slog sit Hovedkvarter i New York; fra

24. Etage i Metropolitan-Taarnet leder

hans Generalstabschef, Dommeren Omrles

Diiell de republikanske Skarer. Hans

Hovedpresseleder er ingen anden end

Mitchell, der i sin Tid ledede Dr. Cooks

Reklame-Felttog og utvivlsomt maa an-

ses for en Mester i sit Fag. Tafts Ho-

vedkvarter er i Washington; hans Gene-

ralstabschef er B. McKinley, der er Med-

lem af Kongressen.

„Amerikas ukronede Konge", Pierpoiit

Morgan og hans tidligere Kompagnon,

Staaltrust- Høvdingen , Mangemillionæren

George W. Perkins, støttede Roosevelt,

der ganske vist havde truet, men i det

væsenlige ogsaa kun havde truet med

at gennemføre den Shermanske Antitrust-

lov; Taft havde ganske vist ikke gen-

nemført Kampen mod Trusterne, men

han havde dog gjort nogle Skridt i den

Retning. Men Taft havde til Gengæld

Regeringsmaskineriet til sin Raadighed,

først og fremmest 57,000 Postmestre,

der sørgede for hans Valgreklamers rette

Udbredelse.

Senator Dixon, der varetog Roosevelts

Interesser i Washington, aabnede Kampen

m.ed et „Anklageskrift" mod Taft, hvori

Dixon beskyldte Præsidenten for at have

fremkaldt Tilbagegang for det republi-

kanske Parti ved sin Mangel paa Fører-

egenskaber, og erklærede, at Taft umuligt

kunde fore sit Parti til Sejr. Roosevelt

rykkede nu i Marken med Afholdelse at

en Række Valgmøder. Han rettede sit

første store Angreb mod selve Tafts faste

Borg, Ohio, og udviklede der, særligt i
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en stor Tale i Columbus, et meget ra-

dikalt Program, et Folkeprogram. Roose-

velt vidste af Erfaring, hvor stor Be-

tydning „Regerings-Maskinen", som hans

Modstander raadede over, havde for

Valgagitationen, og Ex-Præsidenten ap-

pellerede derfor til Folket, vistnok endog

med den Bagtanke, at fortsætte Agita-

tionen tor sit Valg, selv om han ikke

blev nomineret af Nationalkonventet i

Chicago. Roosevelt forlangte i sin Pro-

gramtale, at „Folket" paa alle Omraader

skulde træffe Afgørelsen. De Delegerede til

Nationalkonventet skulde saaledes vælges

direkte af Folket — og endog Dommere
skulde kunne afsættes ved en Folke-

afstemning. Folket skulde overhovedet

regere! Taft svarede: „Vi er alle for

Folkeregering, men der er blandt os

Folk, som mener, at ikke alle Nationer

er i Stand til at regere sig selv."

Naar tidligere Præsidenter i de for-

enede Stater havde søgt Genvalg, havde

de omhyggeligt undgaaet personlig at

optræde paa Arenaen — Roosevelt havde

gennemført sin Forgængers, MacKinleys

Genvalg. Taft kastede sig selv ind i

Kampen, og han førte den med al Vold-

somhed ind paa det personlige Omraade.

Taft talte i sit Svar paa Roosevelts

Columbus-Tale om „Demagoger, Svær-

mere, Neurotikere og Extremister, der

kunde bringe Landet ind i Forhold, til

hvilke der kun kunde findes Sidestykker

i den franske Revolution eller i det

Anarki, der tidligere var karakteristisk

for de sydamerikanske Republiker". Taft

gav ved disse Hentydninger Roosevelt

Anledning til at bruge groft Skyts, og

Roosevelt blev ikke Svar skyldig. Under

stormende Bifald holdt han Foredrag om
„Folkets Ret til at herske". „Er det

amerikanske Folk" — spurgte Roosevelt

— „i Stand til at regere og kontrollere

sig selv? Mine Modstandere, navnlig

Taft" — vedblev Roosevelt — „svarer

Nej; jeg svarer Jo! Den Snak om Fler-

talstyranniet er jeg ked af at høre paa.

Et saadant Tyranni vilde ogsaa jeg af

al Magt modsætte mig, men det, vi lider

under, er Minoriteternes Tyranni. Det er

en lille Minoritet, der søger at bemæg-
tige sig vore Naturskatte, der sælger

forfalskede Næringsmidler og Lægemidler

og staar bagved Monopolerne og Tru-

sterne. Det er en lille Minoritet, der

staar bagved de nuv'ærende Love, som
nægter Arbejderne en virksom Beskyt-

telse, og en lille xMinoritet er i Færd

med at undertrykke Folkets Villie.

Venner! Vor Opgave som Amerikanere

er at stræbe efter social og industriel

Retfærdighed, der kun erhverves ved

ægte Folkeherredømme. Vi her i Amerika

bærer i vore Hænder Verdens Forhaab-

ninger, F'remtidens Skæbne, og Skam og

Skænsel vil være vor Lod, hvis vi lader

disse Menneskehedens gyldne Forhaab-

ninger træde i Støvet. Hvis vi lod vor

Regering blive til et Plutokrati eller et

Pøbelherredømme, vilde det kun blive

den samme beklagelige Fiasko, som den

gamle Verden har oplevet, efter en endnu

større. Vi staar i Marken mod ethvert

Tyranni, det være sig et Tyranni af faa

eller et Tyranni af mange. Vort Ideal

er hele Folkets Herredømme i venskabe-

ligste Broderskab overfor hver Enkelt i

Folket."

Det er næppe Umagen værd at søge

at udfinde Meningen i disse demagogisk-

storamerikanske, ret usammenhængende

Program-Fraser eller at paavise, at der

ingen Mening er i dem. Roosevelts

Fraser var dog vel beregnede paa de

store Masser, men hos mange vakte de

en for Roosevelt uheldig Sammenligning

med Demokraten Bryans gamle fraserige

og uklare Programtaler, og alt tydede

efter de mest erfarne Augurers Mening
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stadigt paa, at Roosevelt spillede et

haabløst Spil og gik sit Waterloo i Møde.

Valgene af Delegerede til det republi-

kanske Nationalkonvent begyndte da og-

saa paa en for Roosevelt saare ildevars-

lende Maade. Republikanerne i Staten

New York valgte 83 Delegerede, der

vilde stemme for Taft, og kun 7 Roose-

velt-Mænd; i Byen New York valgtes

ikke en eneste Tilhænger af Ex-Præsi-

denten. Nord-Dakota valgte Tilhængere

af den tredie republikanske Kandidat,

Senator La Folktle, der er Fører for

det republikanske Fremskridtsparti. Da
Taft ogsaa vandt en stor Sejr i Missis-

sippi, ansaas Roosevelt almindeligt for at

være en politisk død Mand. Den 7. April

stod Chancerne saaledes: 265 Stemmer

for Taft, 36 tor La Follette, 27 for Roose-

velt. Men allerede den 9. April be-

gyndte der at indtræde en for „Tedd}' I"

gunstig Vending; Illinois valgte den Dag
58 Delegerede til Nationalkonventet i

Chicago, og 56 af disse Delegerede var

Rooseveltianere. Den 12. April vandt

Roosevelt en ny ganske uventet Sejr i

Pennsylvanien, der valgte 66 Roosevel-

tianere og kun 10 Tilhængere af Taft.

Den følgende Dag, den 13. April, holdt

Roosevelt i Philadelphia en Tale, hvori

han med ægte Teddy-Selvtølelse erklæ-

rede, at han var sikker paa Sejren, men
endnu den <5. April havde Taft 415

Stemmer, Roosevelt kun 207 Stemmer.

La Follette var bleven træt af Kampen.

Taft og hans Venner besluttede nu at

slaa et stort Slag — den gamle Krigs-

minister slog Slaget, men han begik en

stor Fejl. Natten mellem den 23. og

24. April blev der afholdt Kabinetsraad

i det hvide Hus. Taft og hans Ministre

besluttede at gaa angrebsvis frem mod
Roosevelt paa den mest energiske Maade,

og Præsident Taft blev bemyndiget til

at benytte Regeringsarkiverne. Taft be-

nyttede dette farlige Vaaben — det var

saa meget farligere, fordi Taft havde

været Roosevelts Krigsminister og derfor

var medansvarlig for hin Tids Regerings-

beslutninger. Taft offenliggjorde bl. a.

Breve fra Roosevelt, der skulde bevise.

at Ex-Præsidenten havde stanset An-

klagen mod den af hans Ven Perkim

ledede „Landbrugsmaskine-Trust", „In-

ternational Harvester Company". Ex-

Justitsminister Bonaparte havde tidligere

erklæret, at han aldrig havde faaet nogen

Opfordring til at stanse Anklagen, der

var bleven stanset, fordi der ikke fore-

laa tilstrækkeligt Materiale; men blandt

de af Taft offenliggjorte Dokumenter

findes et Brev, hvori Roosevelt opfor-

drede den daværende Justitsminister Bo-

naparte til at stanse Sagen, til der ble\'

fattet nærmere Beslutninger. Taft var

blevet særligt opbragt over, at Roosevelt

havde angrebet hans Optræden overfor

Kanada, og dette Roosevelt-Angreb var

da ogsaa saa meget farligere, fordi den

Tafi'ske Kanada- Politik havde lidt et af-

gjort Nederlag ved Valgene i Kanada,

der bragte det konservative Parti til

Magten. Taft offenliggjorde en fortrolig

Skrivelse af 12. Januar 1911, hvori

Roosevelt ydede Tafts Kanada- Politik al

Anerkendelse. I den store Tale, som

Taft den 26. April holdt i Boston, ret-

tede Taft skarpe Angreb med stærke

Skældsord — „Hykler", „Demagog" osv.

— mod Roosevelt. „Roosevelt spiller ikke

ærligt Spil!" sagde Taft, og han støttede

særligt denne Paastand paa de Sving-

ninger, som Roosevelt havde foretaget i

Kanada-Spørgsmaalet.

Taft havde vel egenlig ikke Uret,

men de forgiftede Pile, som han afskød,

saarede ham selv. Roosevelt holdt alle-

rede den næste Dag, den 27. April en

Tale, hvori han afviste Tafts Angreb og

Afsløringer. Roosevelt bebrejdede, med
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Grund, Taft, at han havde offentliggjort

Dokumenter, der omhandlede Republikens

Forhold til fremmede Stater, og Roosevelt

havde ogsaa Retten paa sin Side, da han

gav Taft følgende bidende Svar: .,En af

de utilgiveligste Synder, som en Mand,

der kalder sig selv en Gentleman, kan

begaa, er at oftenliggøre fortrolige Breve

uden Afsenderens Tilladelse".

Sikkert er det, at Taft mere og mere

tabte Terræn overfor sin overlegne Mod-

stander. Ved Valgene i Massachusetts

den 30. April blev der afgivet omtrent

lige mange Stemmer for Roosevelt og for

Taft, men den 13. Maj vandt Roosevelt

en overvejende Sejr i Minnesota, og den

17. Maj en ikke mindre stor Sejr i Kali-

fornien.

Taft tabte mere og mere Herredømmet

over sig selv. Roosevelts gamle Krigs-

minister kæmpede som en Løve for at

hævde sin fasteste Borg, sin Hjemstavn

Ohio. og „Ohios bedste Son" brugte

stadig stærkere Ord mod Roosevelt, der

svarede i samme Tone. I over hundrede

Taler overdængede de to gamle Venner

hinanden med Skældsord. De skreg sig

begge hæse, og Roosevelt skal endog

have maattet underkaste sig en lille

Operation. Men ., Kaffekop-Kandidaten"

sejrede, i det mindste efter sine Tilhæn-

geres Paastand, den 21. Maj ogsaa i

Ohio, Taft fik i ethvert Tilfælde ikke saa

mange Stemmer, som han havde ventet,

og det ansaas derefter tor givet, at Na-

poleon-Roosevelt ikke vilde blive slaaet

paa Waterloo-Dagen, men den 18. Juni

vilde blive nomineret af Nationalkonventet

i Chicago som det republikanske Partis

Præsidentskabskandidat.

Tiden maa vise, om denne Forudsigelse

vil gaa i Opfyldelse; den synes i ethvert

Tilfælde at være vel begrundet. Et andet

Spørgsmaal er det, om ikke den uhygge-

lige Kamp mellem de to gamle Venner,

Ex-Præsident Roosevelt og Præsident Taft

vil gavne det demokratiske Parti, der hid-

til, maaske med god Beregning, har for-

holdt sig temmelig stille. De amerikanske

Folkestemninger kan, som ogsaa Kam-

pen mellem Taft og Roosevelt har viist,

hurtigt slaa om: men vil man vædde om
Udfaldet af Præsidentvalget i de forenede

Stater, gør man dog vistnok bedst i at

stole paa Roosevelts gamle Prestige og

hans vældige agitatoriske Kraft.
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FRA KIRURGIENS VERDEN
OMPLANTNING AF VÆV

Af Læge J. O. Jacobsen.

SIDEN Lister indførte den antiseptiske Saar-

behandling, hvis Grundprincip — mange-

haande Ændringer til Trods — gælder den

Dag i Dag, er Kirurgien gaaet frem med

mægtige Skridt. Alt som dens Teknik ud-

viklede sig, er vi efterhaanden naaet saa vidt,

at snart sagt intet Organ længere er Kirurgen

helligt, og dersom en Kirurg fra Midten af

forrige Aarhundrede kunde betræde en moderne

Operationsstue, vilde han sikkert gøre store

Øjne.

Trods sin Sejrsgang har Kirurgien dog

langt fra naaet Grænserne for sin Udvikling,

og paa et enkelt Omraade — Traiisplanfafionen

— synes der endnu at være forbeholdt den

store Triumfer.

Ved Transplantation forstaar man et opera-

tivt Indgreb, hvorved et Stykke Væv om-

plantes fra sin oprindelige Plads i Organismen

— eller en anden Organisme — til et helt

nyt Sted, hvor det heler ind og lever videre.

Transplantationen anvendes til at erstatte et

Substanstab eller dække et Saar et eller andet

Sted paa Legemet, og i sine mere primitive

Former har den været kendt fra de ældste

Tider. Allerede de gamle Indere, hos hvem

det var en almindelig anvendt Straf at skære

Næsen af Forbrydere, forstod at lave et Slags

Surrogat for denne Ansigtsprydelse. De løs-

nede fra Panden en pæreformet Lap af Hud

og underliggende Væv, saaledes at den kun

hang fast ved en nedadvendende Stilk, og

idet de nu drejede hele Lappen omkring denne

Stilk, anbragte de den paa Næsens Plads,

hvor den voxede fast og helede ind, fordi

den stadig kunde faa Blodforsyning gennem

Stilkens Aarer. Nogen særlig smuk Næse

kom der naturligvis ikke ud af det, og des-

uden var der den Ulempe, at Operationen

efterlod et stygt Ar i Panden, ja naar Uheldet

skulde være, voxede Lappen ikke en Gang

til , men skrumpede ind til slet ingen Ting,

fordi den var daarligt karforsynet, og saa

sad den ulykkelige tilbage med Svien og

Smerten, et Ar i Panden og uden Næse.

Først langt senere fandt en italiensk Læge

paa at lave en Næse ved at omplante et

Stykke Hud, ikke fra Ansigtet, men fra en

helt anden Legemsdel. Fra vedkommendes

Arm løsnede han en Hudlap, saaledes at den

ved en karførende Stilk hang sammen med

den øvrige Hud. Idet Armen førtes op til

Hovedet, anbragtes Hudlappen paa Næsens

Plads, hvor den blev syet fast, men for at

den stadig kunde vedligeholde Forbindelsen

med Armen og faa sin Ernæring fra denne

gennem Stilken, maatte Patienten have Armen

fæstnet til Hovedet ved en Bandage i et Par

Uger, indtil Lappen var groet helt fast, og

denne tvungne Stilling var jo ikke særlig

behagelig. Men Patienten slap for at faa et

Ar i Panden — og hvad gør man ikke for

Skønheden

!

Paa en ganske snild Maade har man an-

vendt saakaldte „Vandrelapper" i Tilfælde.

hvor man vilde dække et Saar, men ikke

havde tilstrækkelig Hud i Nærheden til dette

Brug. For at skaffe Hud til Dækning af et

Saar bag paa Knæet hos et lille Barn fæst-

nede man ved en Bandage det raske Ben i

en stærkt bøjet Stilling op mod Kroppen, og

fra Brystet førtes en stor Hudlap over til et

Indsnit i Benet. Efter en Tids Forløb af-

brød man Forbindelsen mellem Brystet og

Hudlappen, rettede Benet ud og satte Lappen,

der nu fik sin Ernæring fra det raske Ben,

fast paa Saaret, og først da den var helet

til her, skar man Lappens Stilk over.

Disse Transplantationsmetoder — den „in-

diske" og den „italienske" — gav mange
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forholdsvis smukke Resultater i Hænderne

paa de gamle Kirurger, og det i den før-

antiseptiske Tid , da man ikke som senere

hen forstod maalbevidst at sikre sig mod

Betændelser i Saarene og skaffe gunstige Be-

tingelser til Veje for en Tilheling af de om-

plantede Vævsdele paa det nye Sted.

Som man vil forstaa, rummede Omplant-

ningen af de stilkede Hudlapper imidlertid

mange Ulemper, og man forsøgte da — det

kaldes den frie Transplantation — at om-

plante helt løsskaarne Vævsstykker, der altsaa

ikke ved nogen Stilk stod i Forbindelse med'

det omgivende Væv eller fik Ernæring gennem

dettes Blodkar. Det var jo en gammel Er-

faring, at afhuggede Fingre og afskaarne

Næser kunde voxe fast igen, selv om de

havde været helt fjernede fra deres Plads i

kortere eller længere Tid. Dette Fænomen

iagttages ikke saa sjældent i vor Tid, og at

det har været kendt længe, viser følgende

klassiske Exempel, som Professor Oscar Bloch

omtaler i sin store „Kirurgi". Den franske

Kirurg Garoigeot fortæller med alle de De-

tailler, som viser, at Observationen er paa-

lidelig, at en Soldat i Aaret 1724 kom i

Slagsmaal med en Kammerat paa Gaden

udenfor det Værtshus , hvor de lige havde

været saa glade sammen. Kammeraten bed

Næsen („næsten hele den bruskede Del") af

ham, og da han mærkede, at han havde et

Stykke Kød i Munden, spyttede han det ud

i Rendestenen og trampede paa det i Raseri.

som om han vilde mase det. Soldaten, der

ogsaa var en livlig Natur, samlede sin Næse-

stump op, smed den ind i Hr. Galins Butik

og styrtede afsted efter sin Fjende. Galin

undersøgte, hvad det var, der blev kastet

ind i hans Butik, saa', at det var en Næse,

og da den var snavset, vaskede han den

under Posten. Da Soldaten kom tilbage, blev

der varmet Vin , hvormed hans Ansigt , der

var helt blodigt, og hans Saar blev vasket,

og Næsestumpen blev lagt i Vin, for at den

kunde blive lidt varm. Da Saaret var rent,

satte Galin Næsen paa sin Plads ved Hjælp

af Hæfteplaster og et Bind, og den syntes

at sidv-'e fast allerede næste Dag. Garengeot

forbandt den selv den fjerde Dag hos Galin

og fandt Næsen fuldstændig tilhelet I Dette

er kun et enkelt blandt en hel Række E.x-

empler paa, hvorledes en afskaaret Næse kan

gro fast igen, og naar man har læst om den

højst ublide Medfart, denne Soldaternæse

havde været Genstand for, forbavser det jo

slet ikke at høre om en Snedker eller en Sav-

skærer, der kommer til Lægen med en af-

hugget Fingerende, indpakket i Avispapir, i

Vestelommen og anmoder om at faa den sat

paa igen — og virkelig opnaar sit Ønske.

Saadan noget kender alle Læger, og det er

paalideligt nok. En Fabel er det derimod,

naar det berettes, at Folk har faaet lavet

en Næse af Hønsekød, Kalvekød eller lignende.

Thi det er trods adskillige Forsøg endnu ikke

lykkedes at faa Væv fra et Dyr til virkelig

at hele ind paa et Menneske, og selv om

denne Mulighed var til Stede, vilde vel næppe

nogen Kirurg driste sig til at lave en Næse

af Hønsehud, af Frygt for senere at gense

sin Patient med Fjerprydelser i Ansigtet.

Drejer det sig om at erstatte et Substanstab

hos et Menneske, maa man enten omplante

Væv fra vedkommende Individ selv eller fra

et andet Menneske. Det gaar her paa samme

Maade som med Blodtransfusionen, ved hvilken

man har forsøgt at overføre Blod fra et In-

divid til et andet, f. Ex. ved Blodtab under

Forblødninger, ved IBlodmangel eller ved Blod-

forgiftninger, hvor man først aarelod Patienten

for en Del af det daarlige Blod og derefter

erstattede det med frisk Blod fra et andet

Individ. Det viser sig, at Blod fra én Dyre-

art ligefrem virker giftigt, naar det sprøjtes

ind paa en anden Dyreart, idet det ene Dyrs

Blod indeholder Stoffer, som ødelægger det

andet Dyrs Blodlegemer. Sprøjter man Kanin-

blod ind i en Hunds Blodkar, bliver Hunden

kort Tid efter meget syg, og sprøjter man

f. Ex. blot en Barneskefuld Menneskeblod ind

580



Fra Kirurgiens Verden

paa en Kanin, dør den i Reglen af det. Jo

nærmere beslægtet to Dyrearter er, des bedre

taales gensidig Overføring af Blod imellem

dem. Og ligesom man kun med gunstig

Virkning kan erstatte Blodtab hos et Menneske

med Blod fra et andet Menneske, saaledes

kan man kun erstatte Vævstab hos et Men-

neske med Væv fra et andet Menneske.

Bekendt er det, at man kan faa selv store

Saar — efter Forbrændinger og andre Ulykkes-

tilfælde eller efter Operationer — til at hele

meget hurtigt, naar man dækker dem med

Hud, som tages andet Steds fra den syges

Legeme. Oprindelig udklippede man smaa

Hudpartier fra forskellige Steder og anbragte

dem paa Saaret, og disse smaa Hudlapper,

der laa som „Øer" i Saaret, blev da Udgangs-

punktet for Helingsprocessen. Senere er denne

Transplantationsmetode imidlertid bleven for-

bedret, idet man nu dækker Saaret næsten

helt med større Hudpartier, som tages enten

fra Patienten selv eller fra et andet Menneske,

der vil ofre sit Skind. Disse sammenhængende

Hudlapper faar man ved med en Barberkniv

at skrælle lange Strimler Hud af, saa over-

fladisk, at den Defekt, man efterlader, meget

hurtigt heler igen. Denne, den saakaldte

Thiersch'ske Hudtransplantation, anvendes

overmaade meget, og den har de fleste hørt

Tale om.

Langt mindre kendt er de smukke Re-

sultater, man i de senere Aar har opnaaet

ved Transplantation af Nerver og Muskler,

af Knogler og Led, og de vellykkede Forsøg,

der er gjort paa Dyr med at transplantere

hele Lemmer og Organer.

Adskillige Gange er det lykkedes at skaffe

Bevægelighed i en lammet Muskel ved at sy

den fast til Senen af en bevægedygtig Nabo-

muskel, saaledes at man f. Ex. har faaet rettet

en Klumpfod, der skyldtes Børnelamhed.

Eller man har skaffet Bevægelighed i Ansigts-

musklerne ved de ikke ualmindelige Ansigts-

lammelser, idet man har forbundet den lammede

Bevægenerve med en sund Nervegren fra

Nabolaget. Ved en forbedret Teknik og øget

Erfaring vil der sikkert kunne udrettes over-

maade meget gennem Nerve- og Senetrans-

plantationer hos invalide Patienter, hvis Syg-

dom ikke er af saa gammel Dato, at Musklerne

er svundet for meget hen.

At forskellige Kirurger i rent kosmetisk

Øjemed har omplantet Fedtvæv forbavser

sagtens lige saa lidt, som at man har brugt

en frisk opereret Broksæk til at lappe en

Hjernehinde, der var gaaet i Stykker ved et

Ulykkestilfælde, at man har dannet et kunstigt

Urinrør af en udtaget Blindtarm, eller at man
har slaaet Bom for et Brok ved at aflukke

Broksækken med et Stykke Benhinde.

Mere mærkeligt er det at høre om de Organ-

transplantationer, adskillige Kirurger beskriver

i de senere Aar. Den berømte Schweitzer-

Kirurg Kocher har saaledes plantet Stykker

af Skjoldbruskkirtel ind i Benmarven og

Milten hos Patienter, der led af Myxoedem,

en Sygdom, der fremkommer, naar Skjold-

bruskkirtlens Virksomhed ødelægges, og som

viser sig ved ejendommelige Forandringer i

den syges aandelige og legemlige Habitus:

Sløvhed indtil Idioti, Fortykkelse og Stivhed

i Huden, Haaraffald o. s. v. I flere Tilfælde

har dette Indgreb givet et udmærket Resultat,

og maaske ligger her et Felt for Behandlingen

af Kretinismen, den i visse Egne saa hyppige

Lidelse, der skyldes medfødt Mangel af Skjold-

bruskkirtel og medfører Idioti og Standsning

af Væxten. I saadanne Tilfælde har man

indplantet Væv af Moderens Skjoldbruskkirtel

paa de syge Børn, og naar det lykkedes at

faa Kirtelvævet til at hele ind og fortsætte

sin Funktion, har man opnaaet en betydelig

Bedring hos den syge. Men desværre sker

det ikke saa sjældent , at det omplantede

Kirtelvæv svinder hen, idet det opsuges i den

nye Organisme, og i saa Fald hjælper Opera-

tionen naturligvis ikke.

Blandt andre Organer har man indplantet

Æggestokvæv hos Patienter, der havde faaet

fjernet deres Æggestokke paa Grund af Svulst-
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dannelse, og som Følge deraf led under de

saakaldte „Bortfaldssymptomer'' (Nervøsitet,

Kongestioner, Hjærtebanken , flyvende Hede

o. s. V.). I flere Tilfælde vil man have set

en afgjort Bedring hos Patienterne.

Opmuntret af de smukke Resultater har

man forsøgt Transplantation ogsaa af andre

Organer, og man har kunnet læse om noget

saa fantastisk, som at en Berliner-Kirurg i

et haabløst Tilfælde af Urinforgiftning (Ur-

æmi) hos en Patient med Nyrebetændelse har

transplanteret et Par Abenyrer med deres

Blodkar i Haab om, at disse skulde kunne

bøde paa den syges bristende Nyrefunktion.

Det gik naturligvis ikke godt.

Heller ikke er det vist endnu lykkedes at

gennemføre den dristige, men smukt udtænkte

Plan: af et Stykke Tarm at danne et kunstigt

Spiserør hos Patienter, som ved at drikke

Skedevand, Sæbelud o. 1. har fremkaldt en

Ætsning med deraf følgende Tillukning af

Spiserøret, saa at de ikke kan synke nogen-

somhelst fast eller flydende Føde.

Paa de fleste af de nævnte Omraader er

man endnu ikke naaet saa vidt, at Trans-

plantationen har fundet praktisk Anvendelse

i større Omfang.

Længst er man næsten vundet frem, hvor

det gælder Knogletransplantation , Erstatning

af syge Knogler med sunde Bendele fra

Patienten selv eller fra et andet Individ.

Allerede for lang Tid siden har Kirurgerne

forsøgt at erstatte Knoglevæv, som var gaaet

til Grunde ved Knusninger, Betændelse o.s.v.,

ved at anbringe skeletteret dødt Benvæv paa

det manglendes Plads, men naar man i saa

Fald opnaaede et godt Resultat, skyldtes det

den Omstændighed, at det indplantede Ben-

stykke, inden det selv gik til Grunde, virkede

stimulerende paa Nydannelsen af Benvæv fra

de oprindelige Knogleenders Benhinde og

Marv.

Anderledes forholder det sig, naar man

transplanterer levende, frisk, benhindebeklædt

Knoglevæv. Ikke alene er dettes Benhinde

i Stand til at nydanne Benvæv paa det nye

Voxested, men ogsaa Knoglevævet kan leve

og voxe videre i en anden Organisme.

I et Foredrag, fra hvilket flere af de her

anførte Exempler er laante, fortæller Reserve-

kirurg Johs. Ipsen om, hvorledes man har er-

stattet en Del af Underkæben med en Hud-

lap, der indeholdt et Stykke af et Ribben,

som sattes ind mellem de to oversavede

Ender af Underkæbebenet. Og for ganske

nylig beretter en Kirurg i Køln, at han i to

Tilfælde har fjernet store Dele af Underkæben,

der var angrebet af Kræft og Straalesvamp,

og gendannet Kæben ved Hjælp af et Stykke

af Patienternes Skmneben.

I videst Omfang er den frie Knogietrans-

plantation anvendt af den tyske Kirurg Lexer,

der vakte stor og berettiget Opsigt, da han

for et Par Aar siden kom frem med sine

Resultater paa en Kongres i Berlin. I en

hel Række Tilfælde havde han hos Patienter

med ondartede Knoglesvulster fjernet det

Stykke Ben , der var Sæde for den kræft-

agtige Nydannelse, og erstattet det med et

nyt tilsvarende Stykke Knogle, taget enten

fra et Lig, fra Patienten selv eller fra et

Lem, som paa Grund af Knusning, Koldbrand

e. 1. var amputeret af en anden Patient —
hyppigst det sidste. Tager han et Stykke af

Overarmen bort fra en Patient, erstatter han

det f. Ex. med et Stykke af Patientens eget

eller en andens Skinneben , dersom han da

ikke tilfældigvis for Tiden har et Overarms-

ben til dette Brug. Da han imidlertid, efter

hvad der fortælles, raader over et meget rige-

ligt Hospitalsklientel af russiske og polske

Jøder, kommer han forholdsvis sjældent i Be-

kneb i saa Henseende. Dog kan det natur-

ligvis hænde , at en Patient maa ligge paa

hans Afdeling i nogen Tid for at vente paa

en anden Patient, som skal amputeres, men,

som Lexer sagde paa Kongressen, han øko-

nomiserede nu altid stærkt med de amputerede

Lemmer, thi med et enkelt af disse kan han

gøre mange Mennesker lykkelige, skaffe dem

582



Fra Kirurgiens Verden

en brugbar Arm eller et brugbart Ben i

Stedet for at gøre dem til Krøblinge eller

Invalider. Og Lexer nøjes ikke med at trans-

plantere Stykker af Knogleskaftet af Lemmernes

lange Rørknogler. Han omplanter glatvæk

Knogleender med tilsvarende Ledender, ja

han har endogsaa gentagne Gange taget hele

Knæleddet bort hos en Patient og erstattet

det med et nyt Knæled fra et amputeret Ben.

Det nye Led er helet ind, og Patienten har

faaet et smukt og fuldt bevægeligt Knæled,

som han kunde gaa storartet paa. 1 et af

Tilfældene aabnede Lexer Knæleddet nogle

Maaneder efter Operationen, dels for at løsne

Knæskallen, der var voxet fast, dels af Nys-

gerrighed, og han fandt da Ledfladene ganske

normale.

Hvor smukt og genialt end Lexers Opera-

tioner tager sig ud, giver de dog An-

ledning til flere Betænkeligheder. Med en

vis Bekymring vil Operatøren f. Ex. afvente,

hvor vidt det transplanterede Benvæv vil

fortsætte sin Væxt, saaledes at et Barn, der

har faaet et tuberkuløst Knæ erstattet med

et sundt Knæled , under Opvæxten faar to

lige lange Ben. Og blandt andet melder der

sig ogsaa det Spørgsmaal, om Kirurgen nu

altid kan være sikker paa, at den Knogle

eller det Led, han sætter ind paa en Patient,

hidrører fra et sundt Individ og ikke er be-

fængt med Tuberkulose e. 1., som i saa Fald

flyttes med ved Transplantationen. At dette

Spørgsmaal maa tages i Betragtning har Lexer

allerede faaet at føle paa en højst sørgelig

Maade. En af hans Patienter, som havde

faaet et nyt Knæled sat ind, og som paa (}rund

af det fortræffelige Resultat, han havde op-

naaet, blev demonstreret paa en Række Kirurg-

kongresser, hørte saa ofte disse Betænkelig-

heder fremsat under Diskussionerne, at han

tilsidst blev ganske sindssyg af Angst for

mulig at være bleven paaført Sygdomme fra

den Patient, hvis Knæ han gik med, og Enden

paa det blev, at Lexer maatte amputere hele

hans Ben for at skaffe den stakkels Mand Fred.

De fleste Knogletransplantationer er vistnok

foretaget i Metodens Hjemland, Tyskland, men

ogsaa herhjemme og andre Steder er de an-

vendte med Held. Bl. a. har Professor Th.

Rovsing offentliggjort et Tilfælde, hvor han

hos en ung Mand fjernede de øverste to

Tredjedele af Overarmen, der var Sædet for

en ondartet Svulst, og i Stedet for indplantede

et Stykke af Patientens ene Lægben, hvis

nederste Ende blev spidset til som en Blomster-

pind og kilet ind i Marvkanalen af Over-

armsbenets oversavede Stump, medens den

anden, med sin Ledflade forsynede Ende sattes

i Forbindelse med Ledskaalen paa Skulder-

bladet, hvorefter Ledkapslen blev syet sammen

om den og de overskaarne Muskler forenedes

med de Muskel- og Senerester, Operatøren

havde ladet blive siddende paa Lægbenet, da

han skar det ud. Saaret helede smukt, og

to Maaneder efter Operationen var der saa

megen Bevægelighed i Skulderleddet og saa

megen Styrke i Musklerne, at Patienten kunde

løfte Armen, spise og rede sit Haar, og der-

som ikke den ondartede Svulst var voxet ud

paa ny, vilde Patienten utvivlsomit kunne

være bleven nogenlunde arbejdsfør igen. Det

viste sig nemlig, at det transplanterede Ben-

stykke var helet særdeles godt ind og havde

holdt sig i Live paa sit nye Voxested , thi

da den unge Mand en Tid efter havde det

Uheld at brække sin nye Overarm, helede

Bruddet ret hurtigt og pænt igen. Og det

fortjener at bemærkes, at hans Gang ikke i

mindste Maade generedes derved, at han

manglede et Stykke af sit Lægben.

Der kunde nævnes mangfoldige andre Ex-

empler paa vellykkede Knogletransplantationer,

men Lexers Omplantninger af hele Led be-

tegner vel foreløbig Højdepunktet paa dette

Omraade. Tanken alene er saa dristig, at

man skulde forsværge Muligheden af at føre

den ud i Praxis.

Men nu gaar der jo altsaa utvivlsomt flere

Mennesker rundt med fremmede Folks Knæ-

led. Og at man ikke er betænkt paa at
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blive ved det, derpaa tyder de Dyreforsøg,

der i de senere Aar er foretaget af forskel-

lige Kirurger. Lexer har med Iver og Held

fortsat sine Transplantationer paa Dyr, men

han synes næsten at være overfløjet af en

fransk Læge, Alexis Cairel, der i en Aar-

række har arbejdet paa Rockefeller-Institutet

i Xew-York. Det er lykkedes Carrel at trans-

plantere hele Lemmer paa Dyr. Han har

saaledes amputeret det ene Bagben paa en

Hund og erstattet det med et Bagben fra en

anden Hund. Og han har bl. a. ogsaa fjernet

begge Nyrer paa en Hund og derefter sat

den ene ind igen , hvorefter Hunden levede

videre i bedste Velgaaende. Disse Kunst-

stykker er kun lykkedes for ham ved Hjælp

af en højt udviklet Teknik med Hensyn til

Sammensyning af Blodkar — en Teknik, han

bl. a. ogsaa har benyttet ved sine Forsøg med

en ny Metode til Blodtransfusion, ved hvilken

han ligefrem syr en Pulsaare hos den blod-

fattige Patient sammen med en Pulsaare hos

det Individ, hvis Blod skal overføres til den

syge, saa at der kommer en fuldstændig Blod-

cirkulation i Stand mellem de to Individer.

Forøvrigt har Carrel aabnet helt nye Vuer

for Forskningen , idet det i den seneste Tid

er lykkedes ham at faa dyrisk Væv til ikke

blot at leve, men ogsaa at voxe udenfor

Organismen — i Reagensglasset! Der er

aabenbart al mulig Anledning til at vogte

med skarpe Øjne paa, hvad der vil komme

fra den Kant I

Meget, som for blot faa Aar siden syntes

at ligge helt udenfor Mulighedens Grænse,

er nu rykket et godt Stykke indenfor denne.

Og hvem véd , om det ikke inden føje Tid

vil lykkes Kirurgen at gøre Carrels Hunde-

forsøg efter paa Mennesker, saaledes at man

kan naa til at erstatte et helt Lem eller et

og andet sygt Organ med et nyt og sundt?

Naar Tekniken i Retning af Sammensyning

af Blodkar naaer sin Fuldkommenhed, kunde

det f. Ex. meget vel tænkes muligt at erstatte

en Nyre, der blev fjernet paa Grund af

Tuberkulose eller Kræft, med en sund Nyre

fra et Menneske, der ikke var død af nogen

Sygdom, men kommet af Dage ved en eller

anden ulykkelig Hændelse, og en saadan

Tanke vinder yderligere i Sandsynlighed ved

Carrels Paavisning af Muligheden for at be-

vare dyrisk Væv i Live udenfor Organismen

i længere Tid — en Mulighed, der vilde

gøre Fremtidens Kirurg mere uafhængig med

Hensyn til Materialets Tilstedeværelse i det

givne Øjeblik.
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Helgesen. Schleppegrell. Rye. Schindel.

SCHLEPPEGRELLS BREVE FRA TREAARSKRIGEN

Ved Kaptajn Daniel Bruun.

GENERAL Frederik Adolph von Schleppegrell flyttedes han til Helsingør som Chef for 2.

Jægerkorps, der trængte til en dygtig Fører,

og her befandt han sig ved Oprørets Udbrud

i 1848. Han blev nu kaldt til København

for at overtage Kommandoen over det saa-

kaldte slesvigske venstre Flankekorps, der be-

stod af fem Batailloner, et Batteri og en

Eskadron, og som i væsentlig Grad bidrog

til Sejrene ved Bov, Dybbøl og Nybøl og til

den haardnakkede Modstand, Prøjserne mødte

ved Slesvig. Schleppegrell førte altid sine

Batailloner i Ilden med Fynd og Klem, og

han var rent ud forgudet af sine Under-

givne, skønt han var streng i sine For-

dringer, men til Gengæld vaagede han stedse

omhyggelig over deres Vel og delte deres

Farer. Han var — siger de der havde

staaet i nært Tjenesteforhold til ham, saa-

ledes navnlig Militærforfatteren Otlo Vaiipell,

— i Besiddelse af et urokkeligt og frejdigt

Mod og han forstod at elektrisere sine Sol-

dater ved sin Tiltale. Han var iøvrigt en

udpræget Original, hvis ydre Optræden ofte

bragte Folk til at studse. Han var stor og

firskaaren og havde livlige Bevægelser, var i

var født paa Herregaarden Brunlaug ved

Frederiksværn i Norge den 28. Juni 1792 og

han faldt som bekendt i Slaget ved Isted

den 25. Juli 1850. Som ung Officer deltog

han med Udmærkelse i Felttogene i Norge i

1808—09 og 1813—14. Da han efter

Norges Afstaaelse til Sverige ikke vilde af-

lægge Ed til den svenske Konge, gik han

sammen med Olaf Rye og Hans Helgesen i

prøjsisk Tjeneste og deltog i Felttogene mod

Napoleon; men i 1816 indtraadte han lige

som sine to Kammerater i dansk Tjeneste,

hvor han og Rye forblev hele deres Liv,

medens Helgesen tog sin Afsked for dog

atter at optræde ved sine gamle Kamme-

raters Side, da den slesvigske Treaarskrig

begyndte i 184S. Han blev da ansat i

Schleppegrells Stab. — Denne stod længe ved

3. jydske Regiment, som indtil 1820 garni-

sonerede i København og siden i Aalborg.

Her blev Schleppegrell til 1842, da han, der

var anset for en af Hærens dygtigste Kap-

tajner, blev Oberstløjtnant og Kommandør

for 8. Bataillon i København. I 1846 for-
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Besiddelse af et sprudlende Liv, blandet med

dyb i\lvor og kunde være vittig og morsom

uden at saare nogen. Han var en aaben,

sanddru, mandig og ridderlig Karakter, der

fortrinsvis havde Blik for hvad der var ædelt

og godt i Mennesket.

Sine Anskuelser ud- /

talte han fyndigt, med

Varme og Begejstring,

idet han kastede Ho-

vedet tilbage og led-

sagede sin Tale med

flammende Blikke.

Han var i høj Grad

selskabelig anlagt, el-

skede Ungdommen og

befandt sig fortræffeligt i

yndefulde og begavede Kvin-

ders Selskab. Lykken havde

givet ham en Hustru, som

for ham var Idealet af en

Kvinde, og med rørende

Kærlighed hang han ved

hende og deres fælles Børn.

Den 25. Juh 1828 var han

saaledes bleven gift med

Baronesse Johanne Jacobine

Margrethe Juel {Rysensteen)

fra Lundbæk ved Nibe. Hun var født den

24. April 1808 og døde den 17. Juni

1896 i Aalborg. Deres Ægteskab var i

høj Grad lykkeligt. Vel havde de den

Sorg, at deres første Barn, Sønnen Otro,

døde tidligt ; men tre andre Sønner blev

voksne og overlevede Faderen. Den ældste

af dem var Otto Christian von Schleppegrell,

f. 1834. Han blev Officer, men maatte efter

lang Tids Svagelighed udtræde af Hæren

som Premierløjtnant i 1873 og døde først i

1910 efter paa sine gamle Dage at have

giftet sig. Den næstældste Søn var Frederik

Adolph von Schleppegrell, f. 1838, død 1905

som afskediget Oberstløjtnant og Kammer-

junker. I Ægteskab med Cecilie Othilie Eli-

sabeth Farch (f. 1847, d. 1872) havde han

Et af Schleppegrells Breve i halv Størrelse

Schleppegrells Segl

Baron

Secher

Farch

gifte

grell.

to Døttre : Amalie Margrethe Elisabeth (f. 1870)

og Cecilie Othilie (f. 1871), hvilke er i Be-

siddelse af deres Bedstefaders Breve fra Felt-

togene 1848— 50, skrevne til Hustruen.

Disse Breve har Damerne velvilligst tilladt

os at benytte.

Den tredje Søn var

Vilhelm August von

SchleppegrellJødtlS^l,

død 1887 som Ov^er-

førster paa Vallø. Han

blev anden Gang gift

med Augusta Kragh

( (f. 1848), i hvilket

Ægteskab der var fire

Døttre samt en Søn,

Frederik Adolph von Schleppe-

grell (f. 1884), der er Theo-

log. Han er nu den eneste

levende mandlige Descendent

af Generalen.

Generalinde Schleppegrells

Moder var født Bekker. Paa-

rørende af dette Navn om-

tales, ligesom Fru Schleppe-

grells Søster, Christiane,

hyppigt nævnes. Schleppe-

grell havde tre Svogre:

Lundbæk, Godsejer Thomas

til Kjærbygaard og Konsul

i Aalborg, hvilke sidste to var

med Søstre til Generalinde Schleppe-

Endvidere nævnes hyppigt Schleppe-

'X

Juel til

Hansen

grells Søster Adolphine og Fru Morgenstjerne

(Datter af Amtmand de Schouboe i Kristiania),

hvilken sidste var gift med Oberstløjtnant

O. L. V. Mutithe-Morgenstjerne, der tilligemed

Kaptajn (senere Major) C. F. v. Schindcl

hørte til Schleppegrells allerbedste Venner og

kæreste Kammerater. De tre dannede, er

det bleven sagt, et Kløverblad, hvis enkelte

Blade er mærkede „Dybbøl 1848", „Kol-

ding 1849" og „Isted 1850% idet de fandt

Døden paa de nævnte Valpladser. I Brevene

træffer man desuden paa mange andre Offi-
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cersnavne, især fra 3. Jydske: C. F. v. Moltke,

F. F. V. Heuckell, C. F. P. v. Stricker, R. L.

V. Muiniich, W. C. v. Rodeiiburo, L. N.

V. Fccrch, W. V. Søderberg, hvis Søn blev Løjt-

nant i 1848, osv. osv.

løvrigt henvises til tidligere udgivne

Schleppegrell-Biografier (jævnf. „Biografisk

Lexicon").

Samtlige Breve er skrevne paa graat Kvart-

papir med en stor, fast og ualmindelig tyde-

lig Haand. De har alle været foldede sam-

men uden Konvolut og forseglede med Gene-

ralens Signet (en Bjørneklo i et Skjold).

Udskriften paa dem lyder:

„S. T.

Fru Ohcrstinde [senere „Generalinde"]

H. V. Schleppcarell"

tilligemed Angivelse af Adressen, der forst

var: „Helsingør", siden „Frederiksberg Alle-

gade Nr. j" eller „Hjørnet af Brolæggerstræ-

det og Knabrostnedet Nr. 7^, j. 5h/", og un-

dertiden „Lundbæk".

Paa Brevenes Bagside staar: „Fra General-

major Schleppegrell" . Den største Del af dem

er endnu opbevarede, men enkelte mangler.

De er, saavidt vides, nedlagte i Generalindens

Kiste efter hendes Forlangende. Nogle en-

kelte har været offentliggjorte i Sine God-

skeseii : Johanne Schleppegrell, et Livsbilled

(1896). Her maa vi indskrænke os til Gen-

givelse af de vigtigste.

1848.

„Kjøbenhavn, 22. Marts 1848.

Min elskede Hanne!
Jeg ankom til Gammel Avlsgaard igaar

henad Kl. 1. Efter at have været hos

Bramsen, der foreløbigen indsatte mine Tæn-
der og bad mig komame igjen idag, gik jeg

til Otto ^), som er rask. Vi vare 2 Gange
samlede igaar og nu er han atter hos mig.

Jeg har truffet Prinds Ferdinand^), Prinds.

Vilhelm^), General Krogh") og General
Hagen ^). Audience hos Kongen kunde jeg
ikke faae, og man troer det ikke vil lykkes
før paa Løverdag og saa længe kan jeg

næppe opholde mig her, da Brigaden har
sagt mig, at Corpset, tilligemed alle Batail-

loner, skulde indkalde fuld Krigsstyrke. Her
er stor Bevægelse og Du veed vel, af . Avi-
serne, at det gamle Ministerium er afske-

diget. Idag venter man Udnævnelsen af et

nyt. — — General Giddberg^) er endnu i

Kjøbenhavn, men afrejser snart.

Det er den almindlige Tro, at endeel

Tropper skulle til Slesvig, men intet vides

endnu bestemt. — — Alle hilse Dig ven-

ligen, men ingen saa inderligen, som jeg og
Din Otto. Gud styre alt til det bedste!

Din gamle trofaste

Schleppegrell.

Irminger^) mødte jeg paa Gaden. Han er

bleven Commandeur for General Guldbergs
Stab. De nye Ministre fortælles at være:
Hvidt, Tscherning, Clausen, Lehmann og
Monrath [o: Monrad]."

„Kjøbenhavn, den 24. Marts 1848.

Imorgen forsøger jeg igjen at faa Au-
dience ; men hvad enten jeg er saa heldig

at opnaa den, eller ei, saa er det min Agt,
Søndag Morgen at tage med Diligencen her-

fra. Med Bestemthed vide vi kun Minister-

skiftet, som er kundgjort i Bladene; men
Rygter krydse hinanden og man standses

undertiden paa Gaden af ubekjendte Personer

som venligen spørger om Ting og Forhold,

man ikke kan besv^are; vi ville stole paa
Gud og gjøre vor Pligt. Udfaldet er skjult

for menneskelige Øjne. Hvad de store

Magter ville og kunne gjøre, er vistnok

vanskeligere at bedømme i denne Tid, end

\) Sønnen.

^) Arveprins Frederik Ferdinand (1792— 1863).

O Landgreve IVilhelm af Hessen Cassel, Køben-

havns Guvernør (1787— 1867).

-) Den senere Overgeneral GerJiard CJiristoph

V. Krogh (1785—1860).

^) Generalmajor p. Vartpenge P. B. v. Hagen,

fungerende Kommandant i København til 20. Marts

1848.

•*) Generalløjtnant C. v. Hoegli-Giddberg (1777

— 1867).

5) Major /. H. G. v. Irminger (f. 1798 — f 1854

som Oberst).
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nogensinde. — — Min Otto ser jeg flere

Gange dagligen. Han er meget elskelig og

jeg kysser ham tidt fra Moder. Mine Tæn-

der ere nu i Orden, og jeg har faaet Epau-

letter og porte-épée. Man traver omkring

fra den ene til den anden, søger forgiæves

Oplysning og enhver er spændt, forvent-

ningsfuld. Gud velsigne Dig, kys Børnene

og hils vore Venner — —

Den 30. Marts afrejste Schleppegrell fra

Kjøbenhavn til Korsør for at indskibe sig til

Als. Paa Vejen traf daværende Ingeniør-

kaptain, senere Generalløjtnant /. F. M.

V. Ernst ham i Roskilde Kro, hvorom det

hedder i dennes utrykte Memoirer:

„Den 30/3 1848 af-

marcherede jeg, led-

saget af 6 Sapeurer,

fra Kjøbenhavns Tøj-

hus. Afmarchen

skete om Morgenen og

fortsattes Natten igen-

nem, saa at jeg den

^^/g om Formiddagen

var i Korsør og fik

Vogn og Redskaber

ombord om Eftermid-

dagen. Imedens jeg

undervejs var inde i

Roskilde Kro for at drikke Kaffe, kom ogsaa

en ældre Jægerofficer derind, hvis noget be-

synderlige Væsen gjorde, at jeg blev meget

forbavset, da han i Samtalen nævnte, at

han var paa Vejen til Als for at overtage

Befalingen over venstre Flankekorps. Det

anede mig ikke, at han meget snart skulde

blive Hærens Afgud i den Grad, som General

Schleppegrell gjorde det."

Nu gaar det i hurtigt Tempo mod Krigs-

skuepladsen. Schleppegrell skriver:

„Corsør, Fredagen 31. Marts

Kl. 9 Formiddag.

Jeg ankom hertil inat Kl. 1^/2 og saa-

ledes bleve de 1 8 Mil tilbagelagte i 1 7 Timer.

I Slagelse spiste jeg til Aften Kl. 10 med
største Appetit, sov godt fra Kl. 2 til 6

her i Byen og befinder mig vel i enhver

Henseende. En af Adjutanterne H. Abra-

hamsen^) er her, alle de andre forventes.

Idag kommer 2 det Jægerkorps til Slagelse.

4de Batl., siger man, indtræffer her til Mid-

dag. Her er meget at tænke over, at ar-

rangere og melde. Endnu er intet bestemt

med Hensyn til videre Afmarsch. Sandsyn-
ligvis skulle Afdelingerne snart samles.

Send mig min mindste Kikkert hertil."

y,Corsør, 1. April, Kl. 9 Formd.

Dersom ikke andre Ordrer indløbe, gaaer

jeg iaften ombord med Jægercorpset for at

landsættes i Sønderborg paa Als, hvor jte

Bataillon allerede er. Jeg venter at 1ste

Jægercorps, 7de og 10de Batl. indtræffe fra

Kbhvn. — — Jeg har meget at tænke paa

og slutter, idet jeg siger Dig et kjærligt Farvel.

Gud velsigne Eder alle. Din trofaste

Schleppegrell."

J.Sønderborg, Als, 3, April 1848.

Igaar Eftm. Kl. 3 ankom jeg hertil med
2det Jægercorps. Idag Kl. 1 gaaer jeg med
samme over Aissund til Niibel. 5te Batl. er

allerede paa Sundets vestlige Side. Imorges

kom 1ste Jægercorps hertil, tilligemed 50

Dragoner; imorgen maaske 10. Batl. og

Batteriet. Senere ventes endnu 1 eller 2

Batailloner, men med Hensyn hertil er intet

bestemt communiceret. Dit kjærlige Brev,

Kikkert og Sax modtog jeg af Intendant

[o : Korpsintendant] Major Munck, der ind-

traf samtidigen med 1. Jægercorps. Her er

saa meget at tage Vare, at den yderste Kraft

maa anvendes i flere Retninger.

Levvel og kys Børnene. Din trofaste

Schleppegrell.

Gud velsigne Dig."

General H. C. G. F. v. Hedemann (f. 1792,

d. 1859), var imidlertid samtidig med Hoved-

styrken, 8000 Mand, fra Jylland rykket

Syd paa. Hans Stabschef var den begavede

V. H. F. A. Lcessøe (f. 1811, falden ved

Isted 1850).

1) Prmlt. IV. H. F. v. Abrahatuson, »»'s—*V4

Adjutant v. venstre Flankekorps, f. 1822, d. 1910

som Oberst og Raadmand i Kbh.
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„Graveiistein, den ote April

om Aftenen Kl. 9.

Mit sidste Brev fra Sønderborg haaber

jeg Du har modtaget. I 2 Dage har jeg

ligget i Smideviif paa Præstegaarden Ntibel.

Idag har jeg mit Ovarter paa Slottet Gra-

venstein og har 1ste Jægercorps, 2det Jæger-

corps, 5te og 10de Bataillon i Nærheden.

I Formiddag havde jeg Samtale med Hede-

mann, og Forbindelsen med hans Corps er

nu iværksat, saaledes at Forposterne støde

til hinanden.

Fjenden stod idag ved Ban og Criisaae,

altsaa 1 ^j^ Miil fra mine yderste Vedetter.

Nu siger man, at han har trukket sig

længere tilbage. Morgenstjernes Bataillon var

idag Morges i Apenrade. leg sendte Hilsen

til ham ved Major Trepka ^), som fortalte,

at ogsaa Rothenhurg^) er der."

Allerede den 6. April var de første Skud

faldne ved Holdnæs i Flensborg Fjord fra vore

Skibe. Schleppegrell havde samme Dag ladet

9. Bataillon demonstrere mod samme Punkt.

Den 7. kom det i Sundeved til en lille For-

postfægtning, og den 9. fandt Angrebet paa

Bov Sted , hvor Slesvigholstenerne under

General v. Krohn havde indtaget en lang-

strakt vStilling Nord, Vest og Øst for Flens-

borg.

Den danske overlegne Styrke rettede nu

et koncentrisk Angreb paa den fjendtlige

Stilling, idet vore Krigsskibe fra Flensborg

Fjord søgte at hjælpe. Hedemann angreb

fra Nord, Schleppegrell kom fra Øst. Fjenden

veg, og sidstnævnte, der var i ypperligt

Kamplune, stillede sig i Spidsen for 1.

Jægerkorps, gik frem gennem Skovene Vest

for Flensborg og ilede derpaa gennem Byen

for at besætte dennes sydlige Udkant.

Efter Indrykningen i Flensborg gik vor

Armé mod Syd for at besætte Dannevirke-

1) Major /. C. M. v. Trepka, (f. 1809, faldt

som Oberst og Kmd. for 13. L.-Inf.-Bati. ved

Isted 1850).

2) Kapt. W. C. V. Rodenhiirg (f. 1805, d. som
Ob. 1888).

stillingen. „Venstre Flankekorps " indgik i

Hæren, men beholdt sit Navn, Vi havde

nu 12,000 Mand paa Benene, og der op-

bødes stadig Forstærkninger. Hedemann fik

imidlertid Ordre til ikke at rykke længere

frem. Insurgenter, Prøjsere og Rigstropper

samledes under Wrangclls Overkommando for

at bibringe os et Nederlag.

Minde om den 6. April 1S48,

det første Sammenstød ved Holdnæs. hvor den danske

Soldat Sejer faldt som ferste Mand i Treaarskrigen.

„Slesvig, 20. April 1848.

Igaar rykkede vi i en Stilling ved Danne-

virke, da man ventede Angreb af Fjenden.

Han trak sig tilbage til Sorgbrt'ick, efter at

have vexlet nogle Skud med vor Avant-

garde. En Coureer fra Engelland skal, efter

Sigende, være ankommen og have erklæret

Preusserne, at hvis preussiske Tropper rykke

over Eidern, ansees det af Engelland som en
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Krigserklæring, — — Paalidelige Efterret-

ninger savne vi ; men Rygter haves i Over-

flod. — — Der sendes smaa Afdelinger i

alle Retninger for at tage alle de Vaaben,

som findes i Landsbyerne. Saaledes fik vi

igaar fra Angelen 100 Geværer, Idag ere

to Compagnier marcherede til Husum, og det

synes som man for det første ikke venter

noget Alvorligt fra Fjendens Side. Skriverie

have vi til enhver Tid baade Dag og Nat.

Med Folkenes Sundhedstilstand maa man
være tilfreds, naar der tages Hensyn til den

anstrengende Tjeneste — —
".

„Slesvig, 23. April 1848.

Af nyt kan jeg meddele Dig, at 1ste

Jægercorps og 9. Bataillon bleve sendte til

Eckemførde den 20. og retournerede hertil

igaar efter Bestemmelsen. De havde det

Hverv at sprænge Insurgenthobe og afvæbne

bevæbnede Bander. Udfaldet var heldigt og

der blev gjort 58 Fanger og desuden taget

2 Faner, en Mængde Vaaben og Bagage.

Vort Tab ved denne Lejlighed er 5 Døde

og 2 1 Saarede. Med Længsel vente vi her

politiske Efterretninger især fra Engelland.

Om vi faa Krig med Preussen er nok ikke

afgjort. — — Vi vente dagligen noget Af-

gjørende. Imorgen er det min elskede Kones

Fødselsdag. Kjærligen tænker jeg paa Dig

og beder Gud velsigne Dig.

Din inderligen hengivne

Schleppegrell."

Samme Dag kom Slaget, idet General

Wrangcl med ialt 17,000 Mand angreb de

Danskes Stilling. Schleppegrell stod Nord for

Byen, og da Kampen Syd for Slesvig endte

med, at de Danske trak sig tilbage, kom det

til en voldsom Kamp Nord for samme, især

om Annettenhøhe, hvor Flankekorpset ydede

kraftig Modstand.

„Flensborg, den 24. April,

Kl. 4 Em.

Jeg tilskrev Dig igaar Morges, gratulerede

Dig til idag og yttrede , at Preusserne

maaske snart vilde angribe os. Da Brevet

vr aforseglet, blæstes Generalmarch og Prøj-

serne angreb os med overlegen Styrke. Jeg

havde 1ste Jægercorps til venstre, 9de Ba-

taillon i Midten og 1 Ode Bataillon paa højre

Fløj. Kuglerne kom fra alle Kanter og
mange er faldne og saarede. — —

Fjenden har maaske tabt endnu mere end

vi; men han er langt stærkere. Hestene

vare i Begyndelsen meget urolige, naar Kug-
lerne sloge ned; men tilsidst stode de stille.

Ved 2 det Jægercorps troede man, at jeg var

skudt ; da de atter saa mig, rørte Folkene

mig ved deres Deeltagelse. Gud lade alt faa

et godt Udfald."

Om Kampen hedder det senere:

,, Sønderborg paa Als,

den 26. April 1848.

Ved 10. Batl førte jeg Folkene nogle

Gange frem, da saa mange Officerer vare

trufne og saaledes ikke et tilstrækkeligt Antal

befalende. Vi have stræbt at gøre vor Pligt,

og Fjendens Tab er sikkert meget større end

vort; men han er langt stærkere.

Hils alle fra Din gamle trofaste Schleppe-

grell. — Gud velsigne Eder."

Under Retræten mod Flensborg kom det

til Arriéregardefægtningen ved Oversø, som

endte med at 2 af vore Kompagnier maatte

overgive sig, dog med al Ære:

^Sønderborg, 27. April 1848.

Paa Retraiten fra Slesvig til Flensborg blev

2 det Jægercorps, der allerede den 17. April

blev afgivet fra mit Flankecorps til 2den

Brigade, angrebet af en overlegen Magt.

Det afslog først Cavalleriets Angreb, men
blev derpaa taget i Flanken af det fjendtlige

Infanteri og savner omtrent 200 Mand.

Gud give os snart gode Efterretninger fra

Engelland og andre venskabeligsindede Stater,

i hvis Interesse det maa være at staae

os bi."

Under Armeens Ophold i Flensborg ud-

brød den bekendte Panik under hvilken

Schleppegrell gjorde sit Yderste for at holde

Orden paa sine demoraliserede Tropper, og

det lykkedes ham tildels. Det hedder herom

i hans Rapport:
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Herregaardsskytter. (Elter N. Simonsen).

„Næppe var Tropperne bleven indqvar-

terede, Armaturen aftaget og Soldaterne i

Færd med at faa nogen Føde, hvortil de

højligen trængte, efter mer end et Døgns
Anstrengelser og Mangel paa Fødemidler, da

Generalmarchen blæstes og Rygtet løb fra

Mund til Mund, at Preusserne angreb Flens-

borg. Naturligvis opstod heraf nogen til-

syneladende Forvirring, idet Enhver skynd-

somst søgte at finde sin rette Plads. For-

virringen blev alvorligere, da mangfoldige

Bagage- og Ammunitionsvogne ilede ud af

Byens Nordende. Dette har forledt enkelte

til mer at tænke paa deres personlige Førelse

ved Flugt, end paa det heles Ordning, og

jeg maa beklage, at der ved Flankecorpset

fandtes enkelte Officerer og noget Mandskab,

som raaatte standses paa vild Flugt ad

Chausseen, og som maatte hentes tilbage fra

Skibene i Havnen. Nogle Afdelinger bleve vel

samlede og førte frem mod Byens Sydende;

men de bleve paa given Befaling snart førte

tilbage gjennem Byen for at tage Stilling

nord for samme.

En Deel af 9. og 10. Bataillon toge Stil-

ling ved Møllerne, Nord for Flensborg. En
Deel af 5te Bataillon og 1ste Jægercorps til-

ligemed en Deel Underofficerer og Mandskab
af forskjellige andre Atdelinger formeredes

mellem Møllen og Fjorden.

Med 3 Compagnier af 9. Bataillon mar-

cherede jeg derpaa, da Mørket faldt paa,

ind igjennem Flensborg, dels for at optage,

hvad der muligen endnu maatte findes i Byen,

dels for at recognoscere denne, og vendte

mig derpaa, efter given Befaling, til Niehiiiis,

medtagende 10. Bataillon, som jeg havde

efterladt som Repli. Med denne Styrke af-

marchereJe jeg den følgende Dags Morgen
(25de) efter Ordre for at besætte Miinke-

mølle, hvor jeg modtog 4 Espingoler og

optog 3 Ammunitionsvogne. I denne Stil-

ling forblev jeg til Arrieregarden under

Oberst Biiloiu havde passeret — — , hvor-

efter jeg marcherede gjennem Riukcnes over

Eckersund til Sønderborg.''''

Schleppegrell fremhæver i Rapporten sin

Stabschef, Capitain t'. Cflrot'-'), der: „fra først

til sidst har været en sand Støtte for Flanke-

corpset'' samt Capitain Helgesen^) for „Mod
og Conduite". „Han har oftere sat sig i

Spidsen og ført vigende Afdelinger igjen

fremad. Paa Marchen har han forskaffet

gode Vejvisere og ved sit Kjendskab til

Land og Befolkning indhentet Efterretninger

om Insurgenter og Fjenden."

1) Kapt. F. IF. C. V. Caroc (f. 1811, d. 1882
som GI.).

-) .A.fsk. Kapt. Hans v. Helgesen, Adjutant ved
V. Flankekorps (/. 1793, d. 1858 som Oberst).
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Schleppegrell laa nu paa Als:

„Tandslet pr. Sønderborg,

1. Mai 1848.

— — Dit velsignede Brev af 26. rørte

mig meget, og jeg indser, at Du og Alle,

der deeltage i vor Skjæbne, kunne være

urolige; men man bør erindre, at ikke en

Spurv falder til Jorden uden Guds Villie."

Som Følge af Panikken i Flensborg opgav

Overkommandoen foreløbig at forsvare Jyl-

land. Et mindre Kommando under General-

major JVedell- Wedellsborg (f. 1785, d. 1860)

trak sig tilbage her og rømmede tilsidst 10.

Mai Halvøen. Fredericia- og Koldingegnen

besattes af Fjenden.

Medens Oberst C. F. Hansen, den senere

Generalløjtnant og Krigsminister (f. 1788,

d. 1873), med 4000 Mand blev paa Als,

samledes Hovedhæren paa Fyen. Schleppe-

grell afgik til Middelfartegnen, hvor han

bl. a. aflagde Besøg paa Hindsgavl, som

siden skulde blive ham saa kær. Under

Opholdet i Middelfart blev Byen bombar-

deret :

„Middelfart, 9. Mai 1848.

Igaar Eftermiddag Kl. 4\'2 kastede Fjen-

den Bomber og Granater paa vor Bye og

vedblev dermed til henved 7 '/o. Jeg gik

strax ned paa Broen, hvor jeg traf General

Hedemann og endeel Officerer, Fjenden

kastede efter Kirketaarnet, og Granaterne fløi

hen over os. Kirken blev rammet, og 3

Bygninger paa Hovedgaden kom i Brand.

I den Gade, hvor jeg boer, faldt nogle

Bomber i Nærheden af min Bopæl, sioge

ned i Huse og Haver, men uden at tænde.

Mange Indvaanere flygtede, og det var van-

skeligt at faa Ilden slukket, hvilket dog

omsider lykkedes. Nu falder det just ikke

let, at faae Mad her, da Naturalforpleiningen

først skal arrangeres, og de Folk, som har

ladt os faa Spise, tildeels ere tagne bort ".

„Middelfart, 9. og 11. Mai 1848.

I 3 Huse tændte Granaterne, og Kirken

tilligemed flere Bygninger bleve trufne. Siden

den Tid har alt været roligt — — ".

„Middelfart, d. 13. Mai 1848.

Siden Bombardementet den Xde har det

her været stille, og Indvaanerne begynde at

flytte tilbage i deres Boliger. Det er van-

skeligt at faae det Fornødne, og jeg maa,

flere Gange om Dagen, gaae hen paa et

Gjæstgiversted, hvor det varer længe, inden

det forlangte erholdes.

— — Hvor villig offres ikke den sidste

Kraft, naar blot det ønskede Resultat maatte

opnaaes. — Dagligen tales med 50 Personer

) 1
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Hedemann. Læssee. Krogh. Hansen.

Og ofte om flere Ting med hver. For at

samle Tankerne, stræber jeg at veje alt efter

Vigtigheden, men afbrydes saa ofte, naar

der indløber Befaling om uopholdelig at ind-

sende forandrede Lister og andet saadant.

Man har et stort Ansvar, og det væsentlige

skal man bestemme selv, det uvæsentlige

derimod foreskrives meget specielt.
— "

„Middelfart, den 15. Mai 1848.

Jeg inspicerede igaar, efter Ordre, det be-

redne frivillige Skarpskyttecorps og havde i

den Anledning en Ridetour paa henimod

5 Mil. —

"

ScJikppegrell var i denne Periode jævnligt

syg, plaget af Gigt, Bylder og Tandpine,

men holdt sig stadig oppe.

Efter at være bleven udnævnt til General-

major afgik han paa ny til Als, hvor der

sammendroges 14,000 Mand, som skulde

søge at slaa General Halkett, der stod i

Sundeved. Wrangel brandskattede imidlertid

Jylland, men blev som Følge af russisk

Indflydelse nødsaget til at gaa Syd paa,

hvor han vilde forene sig med Halkett : men

forinden dette kunde ske, havde Hedemann

den 28. Mai med Hansen og Schleppegrell

gjort et Fremstød, som Følge af hvilket det

kom til Fagfningen i Sundeved. Fjenden

blev kastet, idet Schleppegrell to Gange greb

ind i dennes højre Flanke, hvorved han slutte-

lig blev drevet tilbage.

„Sønderborg, 29. Mai 1848.

Min velsignede Hanne I Den 27. om Natten

kom jeg med Flankecorpset hertil, og igaar

vare vi dygtig i Ilden. General Hansens

Tropper vare til højre af mig og General

Hedemanns, deels tilhøjre af Hansen og deels

i Reserve. Vi fordreve Fjenden I^/^ Miil og

derpaa blev der gjort Holdt. Hansens Corps

fik Ordre til at blive staaende og Hedemanns
og mine Afdelinger at gaae tilbage til Sønder-

borg, hvor vi retournerde Kl. 1^/^ i Nat.

Vi veed ikke endnu om Fjenden idag er

gaaet længere tilbage. Flankecorpsets Tab
er omtrent 60 Døde og Saarede. Heraf ere

de Saaredes Antal ^j^. Folkene have gjort

meer end man kunde vente, thi de havde

kun været nogle Timer i Ovarteer før Ud-

marchen, de havde kun spiist lidet og vaaget

1 å 2 Nætter, Capt. Thestrup af 10. Batl.

er skudt og af mine egne Afdelinger ere

Lieut. Caroc^), Rothe^) og Schozv^) blesserede.

Eiisehius Bruun''s^) Batterie paa 8 Kanoner har

jeg ved Corpset. Det gjorde et brillant

Flankeangreb paa et fjendtligt Batterie, som
tilligemed nogle Batailloner bleve nødte til

at trække sig tilbage med betydeligt Tab.

Bruun er meget flink og Artilleristerne sig-

tede saa roligt som om det var paa Amager.

Den frivillige Skarpskytte-Escadron tilfods,

bevæbnet med Rifler og under Commando af

Baron BUxen-Finnecke'^) skjøde udmærket og

der laae altid mange fjendtlige Døde og

Saarede paa de Steder, hvor disse frivillige

1) G. W. V. Caroc (f. 1813, d. 1889 som Ob.).

2) A. B. V. Rothe (f. 1818, d. 1877 som Ob.

og Kmh.).

3) E. F. V. Schall (f. 1826, faldt v, Dybbøl

som Major 1864).

*) Kapt., Batterichef (f. 1798, Major og Obl. i

1848, d. 1856 som Ob.).

^) C. F. G. Baron Blixen-Finecke, Kmh., (f.

1822, d. 1873, fhv. Udenrigsm.).
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havde virket. Nu har jeg den Glæde, at

alle Afdelinger af Flankecorpset ynde mig,

og Du har vel faaet mit Brev fra Middelfart

af 26., hvori jeg meddelte Dig at jeg den

24. blev udnævnt til Generalmajor. Schindd'^)

er bleven Major. Ved hans Side var jeg

flere Gange igaar i stærk Ild. Ligeledes hos

Major Bentzon'^) ved 10. Eusebins Bruuns

Hest blev blesseret, og vi reed sammen for

at udsee Plads til Kanonerne, medens Gevær-

kuglerne kom os i Front og Flanke. Gud
velsigne Dig I Hils Alle.

Din trofaste

Schleppegrell."

Schleppe-

grells hele

Optræden

den 28. Maj

bevirkede,

at Soldater-

ne i højeste

Grad følte

sig tiltalte af

hansPerson.

Rørende var

f. Eks. en

Soldat, der i

sin Troskyl-

dighed for-

ærede ham

en fra en fjendtlig Officer tagen Sabel: „Fordi

Generalen havde gjort sig saa megen Umage".

Wraugel vilde tage Revanche for Neder-

laget, og den 5. Juni angreb han de Danske.

Schleppegrell trak atter Læsset, og hans seige

og dygtige Forsvar af Terrænet om Dybbøl

bevirkede, at vore paa AIs værende Af-

delinger fik Tid til at naa over i Sundeved

i Tide.

Fra mange forskellige Sider blev hans Ros

gentaget ogsaa efter denne Kamp. ,,En norsk

Frivillig" (den senere omtalte Krohg?) skriver

saaledes den 7. Juni:

., General Schleppegrell er i høj Grad elsket

og afholdt af Tropperne , og har vistnok

ogsaa lagt en ualmindelig Dygtighed for

Dagen i de 2 sidste Træfninger, ligesom han
vover sig ind i Ilden med en mageløs Kold-

blodighed og Munterhed."

Generalen havde sit Kvarter i Dxhhol

Præstegaard. Formiddagen var hengledet

roligt. Han og Rye havde tilhest besøgt

Forposterne, som stod i Højde med 'Nxhøl

Mølle. Spioner havde meldt, at der var stor

Parade i den fjendtlige Lejr, hvorfor man

ikke ventede

Angreb.

Klokken

blev 12, og

Feltvagterne

var just i Be-

greb med at

tilberede de-

res Middags-

mad, da de

pludselig

blev allar-

merede ved

Skydning i

Vedetkæden

foran Nybøl
I'r;(;stegaard. (Efter Fotografi.)

'') C. F. V. Schindel (f. 1800, laldt som Major

V. Kolding 1849).

^) L. C. V. Bentzen (f. 1803, død 1881 som

Generalmajor).

Mølle. De ydede haardnakket Modstand,

og Melding paa Melding indløb til Schleppe-

grell, som befordrede dem videre til Over-

kommandoen. Kampen udviklede sig. For-

posterne trak sig, som de skulde, langsomt

tilbage til Dyhhølhjærg for at skaffe Hoved-

styrken fra Als Tid til at naa over. Kl. 4

var denne Stilling indtaget, og man kunde

nu se Tyskerne komme frem i to Kolonner

mod Bjærget, idet den ene søgte at omgaa

de Danske ad Aabenraavejen. Flere Gaarde

stod i Brand, og Fjendens Kugler faldt i

Nærheden af Sonderhorg. De danske Kanoner

spyede Ild fra Dybbølbjærg.

Paa en Højde, hvorfra der var en præg-

tig Udsigt over Egnen med dens Smaa-

lunde, blomstrende Hækker og Landsbyer,
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havde Hedemann og hans Stabschef Lccssøe

taget Plads.

„Kugler summede og peb omkring dem,

men med Cigaren i Munden og Kikkerten i

Haanden iagttog Læssøe uforstyrret Fjendens

Bevægelser" {Hammerich).

Paa én Gang aabnedes Ilden fra vore

Kanoner paa Dybbølbjærg ligesom fra de

faste Batterier paa Ah og fra Krigsfartøjerne.

„Omkring hele Bjærget var der som en Ild-

krans, det bævede ved denne rullende, i

flere Timer sig fornyende Torden, den vold-

somste under Felttoget. Fjendens Kanoner

kunde intet Steds holde

Stand. Bjærget vrimle-

de af Rødtrøjer".

„Se saa, nu har vi

Hold paa Tingene",

udbrød Schleppegrell

glad — og han tilføje-

de: „Kammerater! er

saa Jere Bajonetter godt

slebne?"

Klokken var 7, da

der blev givet Ordre

til almindelig Fremryk-

ning, og de Danske

styrtede som en Fos ned ad Bjærget:

Hansen og Biiioiv (den senere Overgeneral,

f. 1791, d. 1858) mod Prøjserne paa

Aabenraavejen, Schleppegrell og Rye mod

den anden Kolonne.

Som en blodrød Kugle sank Solen over

den herlige Egn, medens Fjenden veg. Ved

Sattrup hørte Forfølgelsen op.

I de Danskes Bivuaker paa Valpladsen,

hvor de sov, med Pikkelhuer paa, i den

milde Sommernat, var alt Munterhed og

Glæde. Men Tabene var store, og for

Schleppegrell især var det et haardt Slag, at

Oberstløjtnant Miinthe - Morgenstjerne var

blandt de Faldne.

Det skete tidlig paa Eftermiddagen, da

han tilhest red foran sin Blænkerkæde.

iHg-:f^^,,^<-^->[
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Fra Sønderborg Kirkegaard.

„Minde om Danske, Svenske og Nordmænd, faldne i

Kampen for Danmarks Sag i Aaret 1848".

længe de varede, indtraadte der en Uvirk-

somhedsperiode, som varede ved lige til den

1 . September, da Vaabenstilstanden afsluttedes

i Malmø. Schleppegrell laa i denne Tid

længe paa Fauervraagaard, ^/^ Mil fra Kn-

stiansfeld, hvor bl. a. den norske Fri-

villige, cand. jur. Krohg (Fader til Ma-

leren Chr. Krohg), som befandt sig i

Generalens Hovedkvarter, vandt dennes Ven-

skab.

Krogh skrev senere en Biografi om den

„ædle Schleppegrell*'. Dennes Fødselsdag

fejredes den 28. Juni med stor Højtid, og

Schindel kom for at lykønske. Krohg ud-

taler ved den Lejlighed om Generalen

:

„Han har bedet mig skrive et Digt om
Oberstløjtnant Morgens Ijerne, som havde

været hans gode Ven siden 1816. En Aften

oplæste han for mig et Brev fra Enken, der

er en norsk Dame. Han blev saa rørt der-

ved, at han brast i Graad. Det er i Sand-

hed gribende at se denne tappre, tilsyne-

ladende haarde Kriger, saa dybt bevæget

ved sin gamle Vens Død. Det er en herlig

Mand, og jeg glæder mig meget over at

have tilbragt denne Tid i hans Selskab.

Idag er 1 1 3 Svensker og 3 Nordmænd komne
til Hæren for at tjene som Frivillige."

I Slutningen af Juni trak Hedemann Hæren

bag den jydske Grænse, da det forlød, at

Wrangel var bleven forstærket. Schleppegreh

laa bl. a. i nogen Tid paa Phoenixberg, N. V.

for Kolding. 17. Juli trak Hedemann yder-

ligere Hæren tilbage til Stillingen ved Vejle,

og vi træffer Schleppegrell i Greis Mølle,

hvorfra han skriver den 23. JuH:

„Igaar var hele Armeecorpset forsamlet paa

en stor Mark ved Gaarden Grundet, en lille

halv Mil norden for Vejle. Efterat General

Hedemann havde passeret Fronten og tiltalt

og takket enhver Afdeling, defilerede vi forbi

i sluttede Colonner med Compagnifront og

rykkede dernæst ind paa en anden Mark,

hvor der opmarcheredes i 2 Linier med Front

mod hinanden. Nu blev Geværerne satte

sammen, og Officererne indbødes af Hede-

mann til at tage Forfriskninger paa en Høi,

hvorfra der var en vid og skjøn Udsigt.

Der var muntert, og man traf mange Kam-
merater, drak endel Skaaler, og Solen skin-

nede klart. Kammerherre, Commandeur Bille

præsenterede den svenske Oberst Baron

Knorring, Chef for Skaraborg Regiment.

Jeg talede meget med ham og synes, at han

er særdeles cultiveret. Hans afdøde Frue

har skrevet meget, deriblandt „Sødsken-

børnena"' . Mange Officerer kom saa venligt

til mig, og vi tømte adskillige Glas. Om-
sider sagde en Lieutenant: „Vil De drikke

et Glas med enhver, som holder af Dem,

saa maa De blive fuld. General!"

Jeg svarede : „ Wer nremals einen Rausch

gehabt, ach den beklag ich sehr". løvrigt var

jeg saa heldig, at hverken Hoved eller Ben

fejlede noget, og da alt var forbi, reed

jeg rask hertil med Adjutanter og Ordon-

nancer.
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Den 29. er det vor Bryllupsdag, min el-

skede Kone, og i 20 Aar have vi deelt

Livets Glæder og trøstet hinanden i dets

Sorger. Idet jeg af fuldt Hjerte takker Dig

for Din Kjærlighed og min Lykke, beder jeg

Gud, at vi den 25. Juli næste Aar maa
være samlede i Fred og Ro. — —

Nogle unge Officerer, som da jeg havde

8. Bataillon, ikke stode ved den, kom hen

til mig og sagde meget venligen: „Nu staae

vi ogsaa ved 8de Bataillon". Hils Børnene

og Adolphine kærligt fra

Din gamle trofaste

Schleppegrell''

Hjemmet drog stadig under disse For-

hold. Den 27. Juli skriver Generalen:

„Mit forrige Brev tænker jeg, at Du har

faat vor Bryllupsdag den 25de. Mine Tanker

vare den Dag saa ofte hos Dig, og jeg kunde

næsten ikke faa Ro noget Sted. I de 20
Aar, vi har været gifte, have vi 4 Gange
været fra hinanden den 25de, nemlig 1842,

44, 45 og 48. Gud velsigne Dig."

Hedemann maatte nu afgive Kommandoen

og kaldtes til København, medens General

Krogh midlertidig overtog Befalingen over

Hæren.

Da Fjenden nu gik tilbage til Egnen ved

Aabenraa, fulgte Armeen i Begyndelsen af

August efter til Grænsen, og den 8. August

foretoges en Ekspedition mod Sfeppinge.

,Viuf, den 9. August 1848.

Om Krig eller Fred vides ikke meere end

sidst jeg skrev. Vore Forposter skyde

undertiden paa hinanden og modsatte Rygter

circulere."

Allerede den 18. August var den danske

Hær dog igen trukket tilbage til Stillingen

bag Vej'le Aa, hvor Sdileppegrcll paa ny fik

Kvarter i Greis Mølle.

Rygterne om Fred holdt sig stadig, og

Generalens Breve- vidner vedblivende om
Længselen efter Familien:

„Greis Mølle, 27. August.

Jeg blev igaar saa inderlig glad, da jeg

modtog Dit Brev af 24de, som beroligede

Fra Sønderborg Kirkegaard.

„Denne Sten satte det danske Folk over trofaste Sønner,

døde for Fædrelandet i Aarene 1849—50—51,

Guds Fred være med Eder".

mig med Hensyn til Dig og Børnene. Lad
mig aldrig vente længe efter at høre fra

Eder; thi jeg trænger hjerteligen dertil!:

Naar vi nu engang samles, ville vi ofte

tage følgende Plads. Du i Lænestolen, jeg

paa en Skammel foran; en af Drengene paa

en Skammel til høire, en til venstre og en

tredie paa mit Skjød. Derpaa lægge vi alle

vore Hoveder hen til søde Moer. Glem nu
ikke at skaffe mig de fornødne Skamler

tilveie."

Den 1 . September- var der i Malmø bleven

vedtaget en Vaabensiilsiand. De svenske

Tropper rejste i Begyndelsen af Maaneden

tilbage til Sverige. Vort Hovedkvarter for-

lagdes til Horsens, og Tropperne indtog mere

spredt Kantonnement. Als blev nu forladt
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af de Tropper, som ifølge Betingelserne i

Vaabenstilstanden .skulde forlade Øen. Den

blev dog sikret under Vaabenhvilen , og

Fredericias Besætning skulde forstærkes.

„Greis Mølle. 18. September 1F48.

Idag, Christian den 8des og min velsignede

Moders Geburtsdag, havde vi Revue. Jeg

blev udnævnt til Commandeur af Danne-

broge og skal iaften Kl. 8^9 i Souper til

Veile. I Overmorgen skulle vi rykke i

udvidede Ovarterer til Bjerge Herred.""

Den 20. skrev Schleppegrell fra Herre-

gaarden Barritskov yderligere om Revuen:

,,Vi vare omtrent 18,000 Mand, og Or-

denernes Uddeling medtog henimod 3 Timer.

General Biiloiv og jeg fik Commandeur-

korset, endeel Riddere fik Sølvkorset, der-

iblandt Rye, Meza, Schindel, Bruun og The-

strup. Mange bleve Riddere og omtrent 500

Menige bleve Dannebrogsmænd. General

Hansen paa Als er bleven Storkors.

Da vi skulde defilere forbi Kongen, sagde

jeg til Flankecorpset: „Skal det nu gaa

rigtig godt Folk?"

,,Jo!" raabte de alle, og de marcherede

med en mageløs Selvtillid og Precision, saa

at Kongen og mange andre uvilkaarlig ud-

brøde: „Det er fortrinligt!" Om Aftenen

vare Brigadecommandeurene med Adjutan-

terne i Vejle til Tafels med Kongen. Jeg

fik Plads imellem General Moltke og Prindsen

af Gliickshurg^). Kl. IIV2 var Taffelet

skriver herom i et Brev til ovennævnte Krogh,

dateret 28. November:

., Jeg fandt min Kone sengeliggende

af et langvarigt, skjønt ikke farligt Tilfælde.

Børnene vare, Gud ske Lov, raske. Frue

Morgenstjerne saae jeg daglig, hun var dybt

nedbøjet. At De besøgte hende er mig

kjært. Om Foraaret vil bringe Krig eller

Fred vides ikke, jeg troer, at selv Palmerston

og Cavaignac undertiden gjætte fejl. Min

Tillid er kun ringe til det meeste af, hvad

der fortælles. Her i Byen er alt elegant, —
Damerne er aandfulde og moderne, Herrerne

forgyldte, \'ærelserne smagfuldt meublerede

o. s. V."

Vaabenstilstanden varede 7 Maaneder til 2.

April 1849. Schleppegrell besøgte atter sin

Hustru i København, hvor de to Ægtefæller

tilbragte en for dem herlig Tid med Venner

og Bekendte. De red ofte Toure paa Volden

;

men først og sidst glædedes de over Sam-

livet i deres Hjem. Jul og Nytaar gled

over, og i Begyndelsen af det nye Aar

træffer vi atter Generalen ved Hæren.

1849.

General Schleppegrell befandt sig i Januar

Maaned paa Als. Her kommanderede General

Biiloic med Oberst de Meza og General

forbi, og vi kom til Greis Mølle om Natten Schleppegrell som Brigadechefer. Sidstnævnte

Kl. 1
'.

Den 30. Oktober opløstes Flankekorpset,

og Armeen formere-

des i 3 Brigader.

Schleppegrell fik 3.

Brigade, hvis Hoved-

kvarter var Odense,

Han kunde nu i 3

Uger besøge sin Fa-

milie som var flyttet

til København. Han

"^e^-
'•

1) Den senere Kons

Christian IX,

laa paa Augustenborg.

Vinteren blev streng, og Forbindelsen med

Øen lod sig ofte kun med Vanskelighed

opretholde, ligesom det rummede en Fare for

Forsvaret, om Aissund lagde helt til.

Imidlertid gjorde SchleppegrelJ sit Yderste

for at uddanne og disciplinere sine Tropper.

I Brevene til Hustruen taler han jævnligt

om Inspiceringer og Ridt til forskellige Dele

af Øen for at se sine Tropper, hvoraf det

fremgaar, at han ikke sparede sig selv og

sine Omgivelser: men man hører ogsaa om

Selskabelighed og om det daglige Livs For-

trædeligheder og Glæder. Rørende er den
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Kevuen paa Lerbæk Mark, 1848. (Efter samtidigt Billede).

Trofasthed, hvormed han stadig har sin faldne

Ven Morgenstjerne i Tankerne.

Den 27. Januar skriver han saaledes

:

„Afvigte Nat drømte jeg, at jeg talede

med Morgenstjerne. Det forekom mig , at

han ikke kjendte mig, før jeg 2 Gange højt

raabte hans Navn. Det hele staaer saa tyde-

ligt for mig, som om det var Virkelighed.''

Den 1. Marts fortæller han, at han for

to Dage siden bivaanede Indvielsen af det

Monument, der er rejst til Erindring om de

Faldne den 28. Maj og 5. Juni 1848:

„Monumentet er kjønt og baade Talen [af

Feltprovst Boyesen] og Sangen var passende;

men jeg havde ønsket m^eere Begejstring.

Ved at gaae alene paa Kirkegaarden, især

naar det er mørkt, kommer man i højtide-

ligere Stemning."

Han aflægger ofte Besøg sammesteds og

ærgrer sig over, at Gravene er bleven jæv-

nede efter at Monumentet er rejst. Vennen

Schindel besøger ham ofte, og de glæder sig

gensidig ved Samværet. Fjenden staar ved

Dyhhølbjærg, hvorom det hedder

:

„Her fra Sønderborg kunne vi undertiden

see smaae fjendtlige Afdelinger paa en halv

Snes Mand ved Dyppet Møtte, altsaa saa

langt fra Stranden som Lwidhak er fra

Sørens Hus.''

Kongen kommer (engang i April), om-

bord i „Ægir", ud for Sønderborg, men gaar

ikke i Land. Generalen gaar derimod om-

bord sammen med General Btilozi', og Maje-

stæten modtager dem selvfølgelig venligt.

Den 2 1 . Marts samler Schleppegrell sin

Brigade, 5000 Mand, til Øvelse: „Jeg fandt,

at det virkelig gik godt", siger han. Byen

giver den 23. Marts en Diner paa „Stadi

Hamburg'', der drikkes og holdes Taler:

„Da Turen kom til mig, sagde jeg om-

trent følgende : „Idet vi med Begejstring hilse

de mange herlige Flag i vor venlige Havn,

byde vi Kammeraterne af Marinen et hjerte-

ligt Velkommen og ønske, i Forening med

dem, at bevirke et heldigt Resultat for det

elskede Danmark. Saaledes har jeg den Ære

at udbringe et længe leve for den danske

Søe-Etat. Den leve, som Exempel for Venner

!

til Skræk for Fjender ! Hurra ! 3 Gange 3 ! !

!

"

Stemningen var meget animeret, og jeg fandt

det Hele tækkeligt."

Schleppegrells ovennævnte Svogre har for-

æret ham en „smuk, stor og godmodig

Hoppe", der: „har Liv og bevæger sig rask"
;
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han kalder den „Esperaiice", og i Brevene

taler han meget om den og dens Tilridning.

Imidlertid er han flyttet ind til Sønderborg:

Fjendtlighedernes Genoptagelse stunder til

efter den 7 Maaneders Vaabenstilstand.

„Sonderhorg, 26. Marts 1849.

Idag er det bekendtgjort ved Paraden, at

Vaabenstilstanden er forlænget til Natten

imellem den 2. og 3. April. Et Rygte for-

tæller imidlertid, at Fjenden i Nat vil an-

gribe os, og i den Anledning er der taget

de fornødne Forsigtighedsregler. Som Følge

deraf gaaer jeg ikke til Sengs, men ligger

paa Sofaen og har min Hest opsadlet. Vil

Fjenden gjøre noget, saa bør han bombar-

dere, for om muligt at ruinere endeel af

Byen og træffe Skibene.

Kl. 7^0 Morgen den 27.

Fjenden har holdt sig roligen, og jeg

har hvilet godt. — — Jeg har den 3die

Brigade, Oberst Meza 6te og General Biiloiu

har Overkommandoen over begge Brigader,

som tilsammen kaldes „Flmikecorpset" . Den

30. inspicerede BiHozl' disse. Alt er nu i

Orden til Krigen."

„Sønderborg, 29. Marts 1849.

Omsider har jeg faaet Geværer og Klæder

til hver Mand, hvilket er en sand Bero-

ligelse. Allerede i November gav man Mel-

dinger og Lister over Manglerne, senere har

jeg anmodet, skrevet, skrevet atter og skrevet

igjen, og iforgaars fik vi de sidste Mangler

afhjulpne. Gud give at godt Folk kunde og

vilde skynde sig! — — ''

Da Fjendtlighederne atter begyndte, den

3. April, var General Krogh Overgeneral med

Oberstløjtnant Lassøe som Stabschef. Den

danske Hær, der nu var c. 41,000 Mand

stærk, rykkede fra Nørrejylland og Ah ind

i Slesvig. Krigen begyndte med den sørge-

lige Katastrofe ved Ehrnførdc (5. April),

hvor Linieskibet „Christian VIII" og Fre-

gatten „Gefion'' efter en lang og heftig Kamp

med Landbatterierne maatte stryge Flaget,

og Linieskibet, som var kommen i Brand,

sprang i Luften. Dagen efter fandt Træf-

ningen ved Ullerup i Sundeved Sted. De

danske Forposter angrebes af en overlegen

fjendtlig Styrke, som dog kastedes tilbage.

I Sønderborg den 10. April 1849,

Krigsministeren forlod os igaar. Tjenesten

er temmelig streng, da Folkene kun have een

Nat fri. Enhver Befalende har stort Ansvar,

og meget Skriveri om de forandrede Bestem-

melser optage en stor Del af Tiden. De
modsigende Rygter circulere. Aviser faaer

man sjælden og da af gammel Dato. Or-

logsskibet „Christian den 8de"' og Fregatten

„Gcfion'^s Uheld har bedrøvet os meget.

Gud hjelpe det elskede Danmark og skjenke

os en hæderlig Ende — —

"

Den 13. April foretog nu General Prittwitz

med en stor Styrke et Angreb mod Dyhhøl-

hjærg; men i Henhold til den givne Ordre

blev der af os ikke ydet nogen alvorlig Mod-

stand, og vore Forposter trak sig fægtende

tilbage mod Brohovederne; medens Fjenden

opnaaede, hvad han vilde, at besætte Høj-

derne. De faste Batterier paa Als og Ilden

fra Kanonbaadene tilføjede dog Fjenden be-

tydelige Tab og holdt ham paa Afstand.

» Sønderborg den 13. April 1849 KL j Em.

Idag morges Kl. omtrent 5^/2 angreb Fjen-

den den Bataillon, som stod paa Forpost

mellem Dyppel Mølle og Brohovedet ved

Sønderborg. Alt kom paa sin Post, og vore

faste Batterier her paa Als gjorde saa god

V^irkning, at Fjenden trak sig tilbage og

efterlod 2 sachsiske 12 Us Kanoner, der

blev tagne ved 10. Bataillons Fremrykning

[se nedenfor] — —
Nu skydes der atter, men det er uvist,

om det igjen bliver alvorligt. Under Fegt-

ningen afbrændte den smukke Dyppel Mølle

og Udhusene af den saakaldte Capitains

Caard, nordøst for Dyppel. Folkene ere

meget raske, men Tjenesten er streng, da de

i Almindelighed, kun have een Nat fri.

Roussing har jeg seet idag, efter at alt var

forbi. Han marcherede til Sundsmark, ^/g

Miil herfra. Flygtigen har jeg gjennemlæst

Aviserne, men ikke fundet noget væsentligt.

Dersom Du hører noget politisk i Kjøben-

havn, saa meddeel mig det! Her ere vi

ganske uvidende.
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Kl. 8^1^ Aften. Nu kom jeg tilbage fra

Batterierne, kun ubetydelig Tirailleurild og

nogle Kanonskud ere givne i Eftermiddag.

Det var Bayrer og Sachser, vi sloges

med idag."

Under Kampen var et sachsisk Batteri

bleven haardt medtaget af vore Kanoner, og

da Kaptain af Generalstaben H. A. T. v.

Kauffinann (f. 1819, død 1905 som General-

løjtnant) fra Aissiden i Kikkert opdagede,

at Fjenden var bleven nødsaget til at for-

lade 3 Kanoner, udbad han sig Overgene-

major F. R. H. V. Biiloiu blev udnævnt til

Overgeneral med Oberstløjtnant C. /. v. Flens-

borg (f. 1804, d. 1852 som Generalmajor)

som Stabschef og nysnævnte Kaptain af

Generalstaben H. v. Kauffmann som Souschef.

Styrken paa Als under Oberst C. J. de Meza

skulde nu forholde sig forsvarsvis, medens

Hovedoperationerne skulde foregaa i Jylland,

hvor Fndericia sattes i Forsvarsstand af den

energiske General Liinding. Paa Fyen hold-

tes Styrker rede til at blive overforte til

Jj'lland,

Kanonbaade i Venningbund. 1849.

jrunden Dybbolbjærg, og længst til hejre Senderborg

(Efter Billede fra Datiden.)

ralens Tilladelse til at søge at tage dem.

Med stort Mod og megen Konduite lykkedes

det ham, hjulpen af Mandskab fra 10. Ba-

taillon samt af den kække Løjtnant Sigismund

V. Rosen
{J.

1827, falden som Armeens Sous-

chef paa Dybbøl, den 18. April 1864) at

gøre to af Kanonerne til Bytte. Den tredje

maatte han efterlade, da han fik bestemt

Ordre til ikke at vove flere Menneskeliv i

den Anledning.

Da Krigsministeren og Overgeneralen var

i Uoverensstemmelse angaaende Krigsføringen,

og da Ekernførde-Affæren yderligere havde

bidraget til, at denne blev uddybet, afgik

General Krogh og hans Stabschef Lassoe tra

deres Stillinger (den 15. April), og General-

Den 16. April forlod Schkppegrell nu med

sin Brigade Als, sammen med General Buloir,

og kom til Middelfart. Fjenden rykkede

over Kongeaaen, hvor Kolding nu blev for-

ladt af de Forposter, som Olaf Ryes (f. 1791,

falden ved Fredericia 1849) Korps her havde

udstillet.

Fjenden skulde nu drives tilbage herfra.

3. og 4. Brigade {Schkppegrell og Moltke)

med Rytteri og Artilleri overskibedes til

Snoghoj, og den 2 o. kom det til Slaget ved

Kolding (Brevet herom mangler), hvis Udfald

gik de Danske imod, skønt de drev Insur-

genterne ud af Byen. Da denne nemlig blev

voldsomt beskudt, og Rye, ude paa højre

Fløj, ikke naaede frem, trak Biiloiv sig bort

601



Schleppegrells Breve fra Treaarskrigen

igen. Schleppegrell havde ogsaa her vist stor

Kamplyst og Mod. Helgesen havde været i

hans Stab og hjulpet til. Schleppegrell lod

4 Kanoner af Batteriet Marcussen køre op

Nord for Skovmøllen for at beskj'de de fjendt-

lige Skanser. I sin Iver gav Generalen nu

endvidere Løjtnant L. v. Castenskiold Ordre til

at hugge ind, hvilket ogsaa hlev gjort med

stor Bravour; men unyttigt var og blev det.

Schleppegrells anden Ven Major Schindel faldt

i denne Kamp, hvilket Generalen tog sig

overmaade nær. Nu var han alene tilbage

af de tre Venner.

Moltke og Schleppegrell gik nu tilbage

mod Fredericia Afsnittet, hvor der forefaldt

nogle Kampe ved Viuf og Gudsø; Slesvig-

holstenerne under General Bonin indskrænkede

sig nu i nogen Tid til at holde Stillingen

om Kolding, medens General Prittwitz med

Rigstropperne foreløbig ikke overskred Grænsen.

^m-ti
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OM VOR ERKENDELSE AF GUD
Min hitre og hojærværdio-e Lærer Pater Fells, af Jesu Selskab, paa

hans /0-aari<^e Fødselsdag tilegnet af njRCK

Min unge Ven!

DEN Overlegenhed , hvormed du afviser

alt oversandseligt, forundrer mig. Du,

der har knæsat Tvivlens Princip, er selv

havnet i en Tro, saa orthodoks, saa fanatisk,

saa ensidig, at Don Torquemada egentlig er

liberal, sammenlignet med dig. Stod det til

dig, røg Kætterbaalene , kun at det var

Kristne , hvis Køds Brandoffer pirrede dine

vellystige Næseboer. Du tror paa dine Sandser,

paa din Erkendelse og paa din ikke altid

dadelløse Logik, som gav det ene Kriteriet

for Sandhed.

Jeg maa da begynde med dig selv, eller

— for ikke at fornærme dig — med mig

selv: med at undersøge vor egen Erkendelse,

for at finde dens Grændser. Jeg skal ikke

søge at give dig en positiv Tro, jeg ønsker

kun at lære dig, at din Erkendelse er saa

begrændset, at den kun kan fatte en Millionte-

del af, hvad der eksisterer.

Vi maa gaa ud fra, at Tingene, der er,

hvad enten vi med vore Sandser kan opfatte

dem eller ej , og hvorledes vi end opfatter

dem , er af en vis Natur og har bestemte

Ytrings- og Værensformer, o : Eksistensen af

Tingenes objektive Væsen uden Hensyn til

om eller hvorledes vi opfatter dem. Dernæst

ved vi, at vi opfatter og erkender mange af

de værende Ting, men ogsaa, at denne vor

Sandsning og vor Erkendelse er betinget af

vor Sandsnings og Erkendelses Organer, I

samme Øjeblik vi forstaar denne vor Er-

kendelses Betingethed, er vi ude af Stand til

at benægte Eksistensen af et Fænomen, blot

fordi vi ikke kan erkende det.

Tag Afstanden: i en vis Afstand ophører

jeg at opfatte Tingene; ved at nærme mig

disse igen eller ved fra deres for mig syn-

lige Virkninger at slutte mig til deres Eks-

istens og Eksistensform, kan jeg atter erkende

dem. Hvor Afstanden er uovervindelig eller

Tingenes Virkning ikke paapegelig, standser

min Opfattelse, om end Tingene hundrede

Gange har reel Eksistens. Jo mere udviklede

vi blive, des mere omfangsrig bliver vor Op-

fattelse, fordi vi da i voksende Grad af

Virkningen kan slutte os til den fjernere

Aarsags Natur; jo mere primitive vi er, des

snævrere bliver vor Erkendelse, idet vi da

ene er henvist til den direkte Iagttagelse.

Som Tillid til vor Erkendelse fører til

Skepsis overfor det, vi tro og til det over-

leverede, som vi forbeholder os at prøve paa

ny, vil Forstaaelse af denne vor Erkendelses

Betingethed skabe en Art positiv Skeptisisme,

for saavidt vi ophører at benægte Muligheder

af Fænomener, vi ikke kan erkende, ja hvis

Væsen forekommer os absurd. Forstaaelsen

af vor Erkendelses Begrændsning, af, at vore

Sandser og vor Erkendelses Organer kun er

indrettede og tilpassede efter Livet i vor

Verden og følgelig kun er egnede til at mod-

tage denne Verdens Indtryk, som vi har

Brug for under vore givne Livsbetingelser,

fører til at indrømme Muligheden af det

oversandseliges, det transscendentales Eks-

istens. Vi er i samme Øjeblik rykkede bort

fra en kras og grov Materialisme, der blot

vil anerkende, hvad vi opfatter, og benægter

alt, hvad vor Sandsning og Tænkning ikke

magter.

Den traadløse Telegraf har for mange Læg-

mænd revolteret deres Tankegang; selv nu,

da vi forstaar den, forekommer den os et

Vidunder; den er i alt Fald et Eksempel
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Om vor Erkendelse af Gud^

paa Muligheden af det tilsyneladende Umu-

lige og paa Eksistensen af Forhold, som vi

egentlig vilde benægte. Ad eksperimental Vej

har vi fastslaaet Læren om de mange Grund-

stoffers Udelelighed. Sir W. Ramsays Under-

søgelser synes at aabne Mulighed for at be-

vise en tidligere Tids opgivne Postulat, at al

Materie kan føres tilbage til ét Grundstof;

netop den sidste Menneskealders Opdagelser

paa Kemiens og Fysikens Omraade har ved

at muliggøre det Umulige, ved at undergrave

videnskabelige Læresætninger, der for den ir-

religiøse var traadt i Dogmers Sted, givet os

den sikre Forstaaelse af, hvor lidt det, vi

tror at vide saa sikkert, behøver at være den

absolute Sandhed. I Virkeligheden skulde det

være det filosofiske Udbytte, hver Gang vi

flytter vor Erkendelses Grændsepæle, at vi

ophører at benægte en Ting, fordi det nu

synes os urimelig. Det 18de og 19de Sekel

var berust af Menneskeaandens Sejre, det

20de vil ved at trænge dybere ind i den

ydre Tilværelses Problemer atter ende med at

vide, at vi intet ved og atter begynde at

forstaa, at al vor Videns Resultat kun er

foreløbigt og hypotetisk.

Tag nu Telepati, Tankeoverføring paa lange

Afstande. Efter Erfaringen med den traad-

løse Telegraf tør jeg ikke længere benægte

Muligheden af, at Tankens Energi kan for-

plante sig gennem Rummet til den standses

og transformeres hos et modtageligt Individ;

de som Beviser fremlagte Eksempler kan

ganske vist forklares som Tilfældigheder, men

behøver ikke at være det. Xaar jeg ikke

kan tankeoverføre eller ikke er egnet til at

modtage fjerne Personers Tanker, kan Fejlen

ligge hos mig og bestaa i, at jeg paa dette

Omraade ikke er udrustet med tilstrækkeligt

fintmærkende Organer; jeg er i Forhold til

Tankeoverføring at ligne med et Skib, der

ikke er udrustet med Marconiapparat, overfor

traadløs Telegraf; det er muligt, at Tanke-

overføring slet ikke kan finde Sted, men det

er lige saa muligt, at Fejlen blot er min, og

at der er Mennesker, der er udrustet med

Evner, som jeg mangler. Beviset er i alt

Fald ført for, at det , vi med vor hidtidige

Erkendelse har anset for umuligt, eksisterer,

og at følgelig en Ting kan være til, uagtet

jeg med min nuværende Erkendelsesevne maa

benægte det.

Jeg anerkender da ikke blot, at mine

Sandsers og Erkendelses Muligheder er be-

grændset, fordi jeg er et Menneske, men at

de ogsaa kan være mere begrændset end

andre Menneskers. Jeg ender i denne logi-

ske Række med at anerkende i alt Fald

Muligheden af, at nogle kan have, hvad

Buddha kaldte Abhi'niia, den intuitive Indsigt

i hvilken som helst Tings sande Natur og

Virkemaade, i større eller mindre Omfang,

lige fra den blotte sjette Sands til den store

Forstaaelse af, hvad der ej kan erkendes

med et almindeligt Menneskes Erkendelses

Organer. Min Skepsis er blevet positiv; den

fører ikke blot til Tvivl over for de over-

leverede Forklaringer, men ogsaa til An-

erkendelse af Muligheden at de er Sandhed,

uagtet de strider mod min Erkendelses hid-

tidige Resultater.

Tag Farver og Form! I Fald mine Øjne

var byggede anderledes, er det muligt, at

Lysbrydningen vil give mig en anden Farve-

skala og muligt, at Formerne vilde skifte,

saaledes at Q syntes mig firkantet og

rund. Der er maaske Mennesker, der opfatter

blaat for rødt og rødt for blaat: i Fald nu

et rødt Stykke Papir for mig fra Barnsben

giver en blaa Syns fornemmelse, og jeg hir

lært at kalde denne Fornemmelse for rød,

endda den faktisk gør det Indtryk paa mig,

alle andre kalder for blaa, saa vil intet

Menneske, heller ikke jeg selv, opdage, at

der er Forskel paa mit og alle andres Syns-

indtryk. Vi se begge en Solnedgang; paa

mig gør den et blaat og paa dig et rødt

Indtryk; hvis jeg nu har lært at kalde det,

der virker blaat paa mig, for rødt, udbryder
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Om vor Erkendelse af Gud=

vi begge: Hvilken herlig rød Himmel, endda

Ordet ikke dækker identiske Begreber.

Vi forstaar nu , at det , vi erkender, ikke

behøver at være Tingenes sande Natur, men

kun et forvrænget Billede i vor Erkendelses

Hulspejl. Du og jeg kan opfatte det samme

forskelligt, og ingen af os behøver at have

Ret. Vi ser ikke Dybde i et Landskab, vi

ser faktisk en Flade, hvori Lys og Skygge

giver Dybdeindtrykket ; vi ser ikke mere i

Virkeligheden, end vi ser i et Stereoskop:

alt, hvad vi skal opfatte, maa transkriberes

efter vor Fatteevne, og kun i samm.e Forhold

•en saadan Omskrivning lader sig gøre, kan

et Fænomen opfattes.

Vor Tænken er Identificering af det Op-

fattede gennem Sammenligninger; den faar

derfor samme Begrændsning som vor Sands-

ning og Erkendelse. Der kan være Forskel

i den Skarphed, hvori vi identificere Begreberne

og finder Aarsagssammenhænget; men for os

alle gælder det, at udover vor Erkendelses

Grændse kommer vi ikke, hvor skarpt vi

end tænker.

Hvad vi erkender, er da ikke Tingene som

de er; deres Væsen maa saa at sige over-

sættes i et for os forstaaeligt Sprog, og ved

denne Oversættelse sker det let, at Ensartet-

heden mellem Tingene, som de er, og Tingene,

som de synles os, tabes.

En Strofe er en Lydsammensætning, ene

opfattelig for Øret; vil en Døv end benægte

Lydens Eksistens, han kan ikke benægte de

Fænomeners Eksistens, der hos et normalt ud-

rustet Menneske fremkalder Lydfornemmelsen.

Skal nu Øjet, der ikke er Lydmodtager,

alligevel kunde opfatte Lyde, maa Strofen

gennem Nodeskriften omsættes til en for Øjet

afpasset Form. Nu er det ganske ligegyldigt,

om vi symbolisere: C ved en Støvle, D ved

Redekam og E ved et Piberør, eller vi an-

giver det ved Nodens Plads i Forhold til de

fem Nodestreger. For selve Lyden er Skrift-

tegnets Form ganske ligegyldig; der er ikke

nogen virkelig Forbindelse mellem Lyden og

Nodetegnet, gennem hvilken Lyden kan op-

fattes ved Øjets Hjælp.

Saaledes er det muligt, at der er Ting,

hvis sande Natur vi aldrig kan opfatte, fordi

vore Organer ikke er indrettede paa at op-

fatte dem, men som vi ikke desmindre ved

eksisterer, kun at de aabenbares for os i

symbolske Former, der i og for sig ikke

har noget med Tingenes sande Natur at gøre.

Ja, vi gør vel i at gaa ud fra, at det trans-

scendentale, om det eksisterer, kun opfattes af

os i en Form, der forholder sig til dettes

sande Natur som Noden til Lyden : at Formen

er en falsk og ligegyldig Gengivelse af, hvad

der i Virkeligheden er noget ganske andet.

Vi forstaar nu, at vor Erkendelses Re-

sultater kun har subjektiv Gyldighed, for

mig, for dig, maaske for alle, men at de i

sig selv ikke er Sandheden „a)i sich". Vi

staar overfor denne som den døve, der kun

kender Musik gennem Nodeskriften. Vi ved,

at som vi opfatter Tingene, behøver de ikke

at være, og at der er Ting i Eksistensen, vi

ikke under nogen Form kan opfatte eller kun

i en Form, der i sig selv er Blændværk;

vor positive Skepsis fører os til at erkende

Muligheden af det subjektivt umulige, fordi

vi ikke ud fra, at en Ting eller Forhold

syntes os umuligt, kan slutte, at det ogsaa

er det. Og mindst af alt paa det over-

sandselige Omraade giver den tilsyneladende

Umulighed noget som helst Sandsynligheds-

bevis, fordi det transscendentale maa fremtræde

i Former, hvori det ikke kan opfattes af en

Sandsning og Erkendelse, der er beregnet paa

dette Liv og dets Fænomener.

Vanskeligheden bliver taarnhøj , naar vi

staar overfor Gudsbegrebet: vi ved, at Livet

er til, og at der er et Livsprincip, vi kan

forestille os som en Energi eller en Vilje;

mere ved og erkender vi ikke om den Sag.

Inden vi har Begrebets Indhold, søger vi

Navnet; vi kalder det Gud, vi kan kalde det,

hvad det skal være, fordi Ordet i sig selv
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Om vor Erkendelse af Gud

er ligegj'ldigt. Guddom, Livsprincip, Ordet,

kald det, hvad du vil, du er bundet til Ord

og Begreber hentede fra denne Verdens For-

hold. Historisk er Ordet Gud Betegnelsen

for overleverede Stamguder; vi bruger om

vort Gudsbegreb det samme Ord, man andre

Steder og til andre Tider har brugt om, hvad

vi nu vil kalde Afguder.

Som vi i Betegnelsen er jordbundne, er vi

det ikke mindre, naar vi skal forestille os

Gud: vi begynder med at seksualbestemme

Gudsbegrebet, fordi vi nu en Gang er bundne

i Begrebet Maskulinum og Femininum. Vi

giver Gud et Ydre: hvide Mænd vil næppe

forestille sig Gud som en Xeger og en Kaffer

næppe som Hvid; gotogermansk Kunst af-

bilder kun undtagelsesvis Jesus med jødiske

Træk.

Sagen er, vi kan slet ikke forestille os

Gud; for at danne et Billede maa vi tage

noget fra denne Verden, og, da vi i vor

Egoisme anser Mennesket som Verdens-

midtpunkl, .,saa tog Mennesket Gud og gjorde

ham i sit Billede". Det er for saa vidt logisk

af Jødedommen at forbyde at lave Billeder

af Jehovah; ti vi har ikke blot ufuldkomne,

men ganske uadækvate Midler til at danne

et sligt Billede. Den jødiske Opfattelse af

Jehovahbilleder som blasfemiske er rigtig,

fordi en hvilken som helst Afbildning bliver

en Forvrængning, og klog, fordi vi — som

Religionshistorien lærer os — altid ender med,

at tilbede Gudebilledet og glemme Gud. Vi

gør Gud til en Personlighed, en Part, der

som saadan staar paa lige Fod med os,

fordi vi ikke kan forestille os nogen anden

Personlighed end en menneskelig.

Som vi i Forestillingen om Guddommen

er afhængig af de ydre Former, vi kender,

og kun har Valget med f. Eks. Ild, Vand,

Dyre- og Menneskeansigter, er det atter rent

menneskelige Egenskaber, vi tillægger Gud,

og som vi tror at gøre guddommelige ved

at sætte en forstærkende Forstavelse foran

(algod, alvis). Idet vi gaar ud fra menneske-

lige Egenskaber, kommer vi til at tillægge

Gud Egenskaber, der udelukker hinanden:

Al-Retfærdighed og Al-Barmhjærtighed er

ubegrændsede og udelukker derfor hinanden;

naar Barmhjærtigheden i Menneskelivet har

Værdi , er det , fordi den reelle og formelle

Retfærdighed ikke dækker hinanden, men Al-

retfærdighedens Gud behøver ikke Barm-

hjærtighedens Korrektiv, ti Alretfærdigheden

er reel og ikke formel.

Som med Betegnelser, Forestillinger og

Egenskaber gaar det med de Funktioner, vi

tillægger Gud, atter rent menneskelige Funk-

tioner: Kongen, den vældige, Herren, der

holder os til sin Haand, Dommeren, der ud-

maaler Ret, Faderen, der elsker og tugter

sine Børn, Begreber, der alle er laante fra

Samfundslivet.

Vor Opfattelse af Gud kan næppe blive

en anden; vi er bundne til at operere med

Begreber, hentede fra Livet, som det leves;

men vi maa være ganske klare paa, at denne

Opfattelse er objektiv usand, og at Gud er

noget ganske andet, som vi imidlertid mangler

Evnen til at erkende; et hvilket som helst

Gudsbegreb, vi vil danne os, er lavet af Ler,

af skrøbeligt jordisk Stof.

hn. Kant udtrykker i sin Critik d. r. Vern.

Umuligheden af at begribe Gud paa følgende

Vis: „Stod det højeste Væsen i denne Kæde

af (timelige) Betingelser, maatte det jo selv

være et Led i Rækken af de (sammenhængende)

Betingelser, og følgelig maatte man søge

længere tilbage til en Aarsag bagved. Vil

man derimod skille det ud fra denne Kæde

(af Aarsag og Virkninger), hvilken Bro kan

da vor Fornuft slaa for at naa til (Forstaaelsen

af) dette (højeste) Væsen?"

Forstaaelsen af at det Gudsbegreb, vi

danner os, objektivt maa blive usandt, fører

til, at vi bliver varsomme med at opstille et

religiøst System , hvis Hovedpiller jo maa

blive de Begreber og Egenskaber, hvori vi

symboliserer Gud og som sandsynligvis intet
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har at gøre med Guds sande Væsen, fordi

dette virkeligt er „over al Forstand". Guds

sande Væsen og det Guds-Begreb, vi opererer

med, er inkommensurable Størrelser.

Er der noget Punkt, hvor Similen med

Lyden kontra Noden kan anvendes, er det

sikkert overfor Gudsbegrebets Indhold, der er

ét, og nødvendigvis maa forestilles som noget

ganske andet, — fordi vor Erkendelse her

maa give blankt op; vi maa nøjes med en

selvskabt Substitut, hvortil der ikke er noget

at indvende, saa længe vi fastholder, at det

ikke er Gud, men kun en Afgud, vi har

skabt os af Ler og i vort eget Billede.

Naar vi intet ved eller erkender om Gud,

kan vi jo ty til Troen. Troen kan ved sit

kategoriske Imperativ hæve Tvivlen og standse

vor Søgen, men den mægter ikke mere end

Erkendelsen, fordi Troen jo blot er en postu-

leret Erkendelse.

Jeg erkender ikke Begrebet „Tres in uno"
;

min Tro kan vel tvinge mig til at akceptere

Dogmet, men kan ikke gøre det klart for

mig eller give det en Mening, det ikke har

gennem Erkendelse. Min Tro kan give mig

et Begreb om Gud, naar den blot postulerer

menneskelige Egenskaber, men Troen kan ikke

give mig Idé om de ikke menneskelige Egen-

skaber, som virkelig Gud har, fordi jeg ikke

kan tro, hvad jeg ikke kan forestille mig.

Troen er da kun en Omvej; den er et

Postulat, der kan vende min Villie og sige:

„Jeg vil ikke søge at forstaa," men den kan

ikke føre til, at jeg begriber det Ubegribelige.

Troen er en enevældig sic volo, der kan

skaffe mig Sjælefred og faa mig fra at gruble

over, hvad jeg dog ikke kan forstaa; men

den fører mig ikke til en nærmere eller

rigtigere Opfattelse af Gudsvæsenet end Er-

kendelsen; ti ogsaa Troen standser ved Er-

kendelsens Grændser. Troen er et „Jeg vil"

0£f ikke et „Jes: erkender".

Paa det Gudsbegreb, vi har dannet os af

Ler, der som saadant er objektivt urigtigt,

paa de Meninger, vi danner os om de ufatte-

lige (det Transscendentale), bygger vi en Re-

ligion op, et dogmatisk System. Dogmatiken,

der anvender den skarpsindigste menneskelige

Logik, faar da den uløselige Kæmpeopgave

at opbygge et System paa et Grundlag, der

ligger udenfor al vor Logik; den mægter

ikke at behandle Sandheden, men den mægter

desværre at behandle de menneskelige Paa-

fund, det objektivt Usande, og derpaa at op-

føre en Troesbygning.

Teologien er da Læren om, hvad der ej

kan fattes; den vil forklare et Aarsags-

sammenhæng, der ligger udenfor vor Er-

kendelse. Indenfor sit eget Grundlag er

den sindrig nok, men denne Grundvolds

objektive Urigtighed svækker Troesbygningens

Soliditet. Jo mere vanskelig og uerkendelig

Postulatet er, des mere sindrig bliver Dogma-

tiken for at skabe Forsoning, hvor Forsoning

er umulig; Teologen trækker da Gudsbegrebet

og vort Forhold til Gud ned i en lavere

Sfære, hvor det slet ikke hører hjemme,

nemlig i den menneskelige Logiks; det

uvæsentlige, den dogmatiske Tilbygning,

bliver det væsentlige; ti den mægter Logiken,

hvis Barn den jo er. Det væsentlige, den

religiøse Sandhed, bliver for Teologen det

uvæsentlige; ti her melder al hans Viden

Pas. Men i samme Øjeblik Dogmatikeren

drager de religiøse Postulater ind under

Logikens Behandling, i samme Øjeblik kommer

Vantroen med den samme Logiks Vaaben og

besejrer de postulerende Teologer. Af, at

Lærebygningen er falsk, drager man den

urigtige Slutning, at selve det religiøse Grund-

lag er falskt. Teologen har saaledes i sit

Forsøg paa at bringe det Transscendentale

for Erkendelsens Domstol, selv spillet den

grove Materialisme Spillet i Hænde.

Det er muligt, at Lærebygninger, Mysterier

og Dogmer er nødvendige for Flertallet, som

om selve Livet ikke var det største Under
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og alle Mirakler blot Ofre til Dumheden;

som en Buddhist vilde fremstille det: der er

to Maader at naa til Sandhedens Land, ved en

lille Baad, der kan sættes over den stride

Strøm — for de Vise — , og ved det store

Skib, udrustet til Langfart fuldtrigget med

Mysterier og Dogmer for alle de mange, der

kim ad Omvejens Hav skal naa Sandhedens

Kyst. Men den, der tænker og ved vor Er-

kendelses Grændse, vil forstaa, at alle Re-

ligionssystemer kun er som det store Skib,

et Forsøg paa at bilde os ind, at vi kan

erkende det uerkendelige. Forsøg paa at lære

os bag Afgudsbilledet at ane den sande Gud.

Dogmatikken begynder paa et falskt Grund-

lag; Logikken tvinger den til at opstille det

ene Dogme efter det andet: fra Læren om

Jomfrufødslen naar vi til Dogmet, at Guds

Moder ogsaa er undfanget uden Synd. De

mest urimelige Ting i de positive Religions-

systemer er mærkeligt nok ofte de Ting,

Logikken har indføjet i sit Forsøg paa at

forsone noget tilsyneladende urimeligt med

Resultaterne af menneskelig Erfaring og Tænk-

ning.

*

Til Dogmatikeren slutter sig Partimanden,

Sektereren, der akcepterer Dogmet og gør

det til et Kampraab og en Fane. For

Sekteren er Dogmet den afgørende Værdi

langt mere end det religiøse Liv; han an-

vender al sin Logik i Forsvaret for Dogmet.

Det er i saa Henseende ejendommeligt, at

Sektereren altid interesserer sig for Forskellene

i de forskellige Troesbekendelser. Det al-

mindelige, der er fælles, interesserer ham

ikke, endda Chancen mere er for, at Sand-

heden ligger i det, hvorom flere Religioner

er fælles, end i det, hvorom de ej kan enes.

Uagtet Katoliker og Protestanter i det

væsentlige er enige, forkætre de hinanden

paa usømmelig Maade. Firefemtedele af Bud-

dhismens og Kristendommens Livsanskuelse

er ensartede, og dog vil de aldrig finde hin-

anden. I Islam er der baade i Dogme og i

Tro Elementer, der falder sammen med

Kristendommen, der jo igen selv historisk er

omformet Jødedom. Overalt skiller Forskellen

i Dogme mere, end Ensartethed i Religionens

Livsanskuelser samler.

Teologen opstiller et Dogmesystem og for-

falsker dets evige Sandhed ved at behandle

den efter Logikens Regler, Sekteren opofrer

alt for det i sig selv værdiløse Dogme og

forfalsker al Religionens Aand— den store Med-

lidenhed med og Kærlighed til Medmenneskene

og Erkendelsen af sig selv i alt, hvad der

lever, og den store Ydmyghed — ved at gøre

Dogmet til et Krigsskrig. ved i ond Partisan-

aand at gøre Hadet til Anderledestænkende

til den bærende Lidenskab. Ikke Kærlighed

til Troen, men Had (mod de andre) er

Sektererens Motiv.

*

Det tredie Element i alle Kirker er de re-

ligiøse — (jeg ser her bort fra de mange,

for hvem Kirken er en Vane og Gudsforholdet

indskrænker sig til en Meditation mellem Kl.

10 og 11 Søndag Formiddag eller til Bi-

vaanelse af Paaskemessen). — De religiøse

er Kirkens indre Kraft, der for Kirken er,

hvad Solvejg var for Per Gynt, den, i hvis

Tro han levede sit sande Liv. Den religiøse

har ikke den aandelige Næring i Dogmerne,

ej heller i en gold Sekteraand, og det. Re-

ligionen giver ham, annammer han gennem

Følelsen.

I alle Religionssamfund findes Dogmatikere:

de er jo Skabere af Læren, og i alle findes

de kampivrige Partisaner med den snævre

og onde og selvretfærdige Sektereraand , i

alle findes ogsaa den religiøst følende, den,

for hvem hans Religion er et med hans Liv,

og den, hvis Livs Vidnesbyrd skaber hans

Kirke Sejren.

Da Religionens Dogmebygning hviler paa

en nødvendigvis objektiv urigtig Opfattelse

af det transscendentale , er der i og for sig

ingen Grund til at foretrække den ene Re-
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ligion for den anden, for saa vidt vi blot

kan finde Beviset for, at den indeholder et

Genskin af den absolute Sandhed. I alle

Religioner, der giver den troende Trøst og

Styrke, er der noget, der er i Slægt med

den højeste Kraft, den Gud, hvis Natur og

Værensmaade vi aldrig begriber. Og Beviset

herfor afgiver den religiøse os.

Mange har iagttaget, hvilke velsignelses-

rige Virkninger det højhellige Nadverens

Sakrament kan udøve paa den troende Kristne.

Dogmatikeren vil straks sige, det er, fordi

det er (eller fordi det betyder) Kristi Legeme

og Blod. Ved at søge den dogmatiske Be-

grundelse er vi straks inde i Kontroversen,

betyder eller er Vinen og Brødet Herrens Blod

og Legeme? er rette Legeme og Blod køde-

ligt eller blot en Abstralsubstans ? — for at

laane et spiritistisk Udtryk. Og der rejser

sig andre Spørgsmaal: sker Forvandlingen i

Kraft af Konsekrationen , eller maa man ind

i en skolastisk Disput om, hvorvidt en Kat,

der sluger en indviet Hostie, ogsaa faar Del

i Naademidlet? og maa man saa ikke ende

med at lægge Vægten paa den nydendes

Sindsstemning? Er Vin og Brød nødvendig,

eller kan Præsten ikke i Mangel heraf indvie

Frugt og Vand, og kan forfalsket Vin, der

kun har Navn fælles med Druen, anvendes?

Se, alle disse Spørgsmaal maa Dogma-

tikeren rejse, hans Logik tvinger ham. Og

dog er det ligegyldigt for den, der faar

Brødet og Vinen. I det Øjeblik, Naade-

midlet rækkes ham, tænker den Troende ikke

paa Dogmet, han har ikke Anelse om, hvad

Laren udtaler, for ham er den religiøse Be-

tagenhed det afgørende, hvilket af Kirkens

Sakramenter, Nadveren, Bønnen eller den

sidste Olie, han end nyder. I samme Øje-

blik sprænges hele det dogmatiske, sindrige

Væv fra hinanden, fordi den religiøse Følelse

og Logiken intet har med hinanden at gøre.

Selve Dogmet indeholder da ingen Livs-

værdier, dets Værdiløshed ses af noget andet.

Ikke blot har forskellige Kirkesamfund hvert

sit Dogme, men indenfor samme Kirke-

samfund kan der være forskellige Opfattelser,

ja maaske er der ikke to Mennesker, som

har en religiøs Opfattelse, der dækker hin-

anden. Hver lægger sit ind (ja, jeg vil

paastaa, at hver tager sin Del af Læren,

hefter sig derved og skærer i Virkeligheden

alt andet bort, for saa vidt alt andet er ham

ligegyldig). Man kan opgive en stor Del af

Dogmerne uden at opponere, man tilegner

sig dem blot ikke — rent bortset fra, at

mange Troende er ukendt med store Afsnit

af Dogmebygningen. Jeg siger, jeg tror paa

en treenig Gud, og slipper da denne Tanke,

uddyber den ikke, ja, jeg behøver end ikke

at gøre det — fordi jeg faar det, jeg har

Brug for, paa helt andre Steder i Troes-

læren. Selvfølgelig siger jeg: jeg tror paa

den treenige Gud, men jeg har aldrig gjort

et Forsøg paa at forklare for mig selv, hvad

jeg mener dermed, saa lidt som Selvmodsigelsen

„Tres in uno" vækker mig til Andagt: det

er der nu engang som j i den ældre Skrive-

maade (Kjeld, gjør) ; egentlig vedkommer det

mig ikke. Jeg protesterer ikke, fordi det

ikke staar mig i Vejen, og vi kan netop saa

godt undvære Identiteten i vor Troesbygning

;

du og jeg kan være gode Medkristne og for-

staa hinanden, uagtet du ikke skænker Tre-

enighedsdogmet og jeg ikke den ubesmittede

Undfangelse nogen Opmærksomhed — forud-

sat vi blot ikke, som de logiske Uhyrer vi

er, begynder at disputere — fordi det er

den religiøse Følelse, der har Værdi, og den

er paaviselig uafhængig af Lærebygningen og

dennes Enkeltheder. Det er muligt, at en

eller anden Del af denne kan være min

Følelses Støttestav, fordi just dette eller hint

Dogme passer til min Aandsretning, Anlæg,

ja Temperament, men det er neppe nød-

vendigt. Den religiøse Følelse og ikke Dog-

met, den religiøst Higende og ikke Dogma-

tikeren er Kirkens Bærer. Et indirekte Be-

vis paa Dogmatikens Værdiløshed ligger i
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dets Virkning: hvor Religion og Tro har

avlet ondt for os Mennesker, hvor Tredive-

aarskrig og Kætterbaal har sat Skel, dér er

det Dogmatikeren eller Sektereren, der har

været de førende; hvor Religionen har været

til Velsignelse for Folket, dér er det den

følelsesbetonede Religiøse, der har sat Maalene

;

ikke de kolde Logikere, der byggede Pro-

testantismens Dogmer op, skabte en virkelig

Reformation i Folket, det var de følelses-

betonede Pietister. Først da Pietismens Mænd

ophørte at være de hjærtegrebne og blev

Zeloter, grebne af Sekteraanden , blev Pie-

tismen fra Velsignelse til Ulykke for Folket.

Man gør vel i, i enhver kirkelig Bevægelse

at undersøge, hvem der bærer Staven, Dog-

matikeren, Sektereren eller den Religiøse;

kun hvor den sidste præger Bevægelsen, er

der Liv og Sandhed. Dogmatikeren og

Sektereren kan politisk og rationelt opbygge

den politiske Institution: en Kirke, kun den

Religiøse kan skabe et kristent Samfund. I

den kæmpende Kirke er det oftest den Re-

ligiøse, i den sejrrige Kirke Dogmatikeren

og Sektereren, der har Overtaget.

Det viser sig nu, at den religiøse Følelse

og dens Virkning paa mit Sindelag er ens

hos Protestant som hos Tilhængere af Moder-

kirken, hos Muselman og Jøde, hos Kristen

og Buddhist. Af denne ensartede, af Dog-

mernes Forskellighed ganske uafhængige

Virkning, at den religiøse Personlighed i sit

Liv finder en Harmoni, vi andre savner, en

Harmoni, der er uafhængig af menneskelige

Ting, Medgang som Modgang, en Styrke,

der giver Kraft at leve Livet, men ogsaa gør

Døden skøn, en Styrke, der gør, at jeg slipper

min krampagtige Fastklyngen til min værste

Fjende: Selvet, for at bøje mig ind under

den højeste Kraft og Vilje, paa hvis Selvud-

foldelse Livet beror —

.

I denne Sindets afstemte Harmoni, i den

af alle verdslige Ting uafhængige Lykke-

følelse, i den Ligevægt, hvori man kan mod-

tage alle Tilskikkelser, i den Ro, hvori det

at handle retfærdigt ikke er et Offer, men

en Karakterens naturlige Ytringsform — heri

Hgger Beviset for Eksistensen af Sandheden

„an sich", af en Gud, af en udenfor os

liggende Verden, af et Livsprincip, der virker

i alt, fordi alt levende er dets Udfoldelse,

som jeg kan ane gennem min Følelse uden

dog at kunne erkende dets Art og Være-

maade: og den religiøse Følelses Virkning

afgiver da tilmed Bekræftelsen paa, at jeg

kan komme i Kontakt med den absolute

Sandhed, med denne hinsides Verden.

Der er mange Religioner, men kun en

Sandhed. Da alle Religioner er byggede paa

et Forsøg ad Logikens Vej at erkende og

stedfæstne, hvad der ej er af denne Verden

og derfor ej kan erkendes, svigter det logiske

Bevis for alle Religioner. Ingen Religion kan

indeholde den absolute Sandhed, fordi de

ligger udenfor en Erkendelse, og fordi enhver

Dogmebygning er Menneskeværk. Tør nogen

tro, at den russiske orthodokse Kirke har

Ret, naar den erklærer Tolstoy i Kirkens

Ban, eller at Katholiken har Ret, naar han

paastaar, at ingen Protestant har nydt Nad-

verens Sakrament, er virkelig alle de Tusinde

Muhamedanere, der mere end andre har haft

Troens Heltemod og Ydmyghed i deres Guds-

forhold, fortabte, og skulle ene vi Lutheranere

vandre i Lyset. Xaar den troende Muhame-

daner siger sit „Isch Allah", mon ikke hans

Røgoffer gaar ligesaa lige til Himlen som

dens, der mumler et .,Ave Maria" eller

Postillens Bøn.

Ingen Religion kan finde det logiske Bevis

for sin Sandhed i sin Sukces, i de knælende

Millioner. Sukces har jo alle Verdens-

Religioner haft; i sig selv har Uret oftere

haft Held end det modsatte, saaledes at en

Tings Sukces intet Bevis er for dets Rigtig-

hed.

Ikke i Kraft af sine Dogmer; thi ingen

Religion, der har tyet til Mysterier og for-
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søgt gennem en Lærebygning at gøre det

transcendentale forstaaeligt for os, har naaet

et fuldgyldigt logisk Bevis; alle maa tilføje

et „credo, quia absurdum".

Er det da Zeloterne og Sektererne, der

udbreder Troen og afgiver Bevis for dens

Rigtighed? I Regelen afskrækker de, med-

mindre de er saa stærke, at de med Sværdet

kan nedslaa andre Troessamfund.

løvrigt har alle Samfund haft deres Sekterer,

der stegte Mennesker levende — „henvisende

til Apostelbrevene" (Byron). Sekterer be-

viser intet, saa sandt endog politiske Partier

har Medlemmer, hvis Sektereraand giver dem

Hadets Nidkærhed. Ja, end ikke det at have

Blodvidner giver Bevis for en Religions Sand-

hed. Protestantisme, Katholicisme, Islam, ja,

vel alle Religioner kan fremvise Martyrer og

har deres „Acta sanctorum".

Paa den anden Side vil enhver Religion,

der er i Stand til at skabe Blodvidner, enhver

Religion, der er i Stand til at faa os til at

handle vel, enhver Religion, der er i Stand

til at give os en af ydre Forhold uafhængig

Harmoni og Lykkefølelse, i sig have Elementer

af den evige Sandhed, — ikke aabenbaret i

Dogmet, ikke i et mystisk Ritual, men kun

indirekte visende sig som Aarsag til en

Handling, som Aarsag til en Lykkefølelse.

Ti Gud er i alle Religioner og ikke helt

i nogen enkelt, saa sandt ingen Religion giver

Forstaaelsen af ham og hans Væsen; overalt

anes han, føles som en upaapegelig Aarsag

til haandgribelige Virkninger — min Sinds-

stemning.

Prøvestenen for, at jeg eller du er i Be-

røring med den evige Sandhed, med „das

Ding an sich", ligger ikke i vor Erkendelse,

ej heller i Troens Paastand om , at det uer-

kendelige kan erkendes, men ene / cJcn religiose

Følelses Evne til at skabe Sindets varende

Harmoni. Først viser den absolute Sandheds

Nærværelse sig som en kaldende Uro —
senere som en Harmoni, der hos den Re-

ligiøse bliver saa fuldkommen , at Liv og

Død er ham et: som Ønskekvisten bøjer

sig i Vandsøgerens Haand, hvor Kilden

vælder, saaledes paavirkes Mennesket af Gud,

af Livets Princip. Noget i os, — der er be-

slægtet med, ja er af Gud (nogle vil endog

sige, som er en Aabenbaring af Gud selv,

for saa vidt alt, hvad der lever, er en Ud-

straaling af Guds Tanker og Vilje) — be-

væges og paavirkes af Gud. Den religiøse

Følelse opstaar, endende i Harmonien, enten

det nu er i Bøn, Meditation eller retfærdig

Handling, man søger at finde sin Sjæls

Frelse.

*

Det er altsaa ikke et Problem „Tro kontra

Viden", men Problemet „Erkendelse kontra

den følelsesbetonede Anelse". Det højeste

aabenbarer sig ikke for mig i Troen, ej heller

i Erkendelsen, ej i min Viden, kun ene i en

intuitiv Anelse, jeg afleder af min Følelse

og den Virkning, denne religiøse Følelse har

paa mit Sindelag. Kun paa den Vis kan det

uerkendelige komme til vor Bevidsthed, ikke

som noget, der kan eller skal forklares, men

kun som noget, min Følelses Intensitet be-

kræfter for mig.

Det kan ikke almindeliggøres i en for alle

tilgængelig Lærebygning, fordi det skal be-

kræftes for hver enkelt især i hans Følelses-

liv.

Jeg er en Mikrokosmos, der er slynget ud

i Ætheren: den religiøse Følelse fører mig

tilbage til den Gud, hvorfra jeg kom, og af

hvem jeg selv er en Del og som ogsaa i mig

har aabenbaret sit Væsen og Væren.

Hver Religion, der kan vække Følelsen,

har i sig den evige Sandhed. Saa er det

ganske ligegyldigt, hvorledes Sandheden er

udtrykt i mit Sprog, fordi selv det bedste

Udtryk ligger milelangt fra Sandheden „an

sich". Det er ikke Religionens ydre Form,

dens Ceremonier, dens Mysticisme, dens

Dogmebygning, der har Værd, ti alt dette er

objektivt usandt. Værdi har den upaapegelige

„evige abstrakte Sandhed", der anes i alle

611



Om vor Erkendelse af Gud^

Religioner; at kæmpe for o! kirkelig Op-

fattelse er da ligesaa taabeligt som at be-

kæmpe en anden Opfattelse; ti, hvad der

har Livsværdi i enhver Religion, er ikke det,

vi hævde som den dogmatiske Opfattelse og

dens Mysteriers Sandhed, iiie)! den Sandhedens

Genskin, der er skjult i de Religioner, der

vækker og virker gennem en religiøs Følelse.

Det er denne Sandhed, aabenbart gennem

den religiøse Følelse hos det enkelte Menne-

ske personligt, der giver en Kirke dens Livs-

kraft — paa Trods af Dogmer, paa Trods

af Dogmatikere og Sektererne; den alene

skaber Blodvidner og de mange, hvis Livs

rolige Lykke og Harmoni mere end alt andet

vidner om, at det ufattelige kan erfares som

personlig Sandhed af den enkelte.

De Religiøse danner, uanset hvilket Kirke-

samfund de tilhører, den sande Kirke paa

Jorden, det hellige Samfund, der strækker

sig fra Øst til Vest — overalt, hvor Menne-

sker lever, og paa alle Tider. Saa faar det

gaa Dogmet, som det vil: den religiøse Følelse

er uafhængig af Dogmets Udformning.

Og jeg ved derfor, at jeg kan forrette min

Andagt overalt, enten jeg beder i den kathol-

ske Kirke, naar Hostien løftes i Vejret, eller

jeg med Mohamedanerne vender mig mod

Mekka, eller jeg i den protestantiske Kirke

beder med en Skolelærer i Kordøren, eller

jeg bærer Jødens Bedetæppe hos mig —
overalt , hvor jeg i Bøn søger ud over mig

selv, kan jeg føle Andagt. Og jeg kan

meditere blandt Derwischer som blandt Kar-

melitter-Munke eller i mit Lønkammer, og

jeg kan forsøge at handle Ret overfor alle

Mennesker.

Ti Eksistens af Sandheden kan jeg erkende,

efter at Følelsen har været min Erkendelsens

Lygte; men hvorledes Sandhed er i sig selv,

det erkender jeg i alt Fald ikke. Jeg ved

kun, den ikke er, det, jeg synes, eller det,

andre fortæller mig, den er.

Selve Sandheden faar du ikke at vide,

fordi dine Opfattelses- Organer ikke er ind-

rettede til at modtage den.
. Du laaner da

et Vehikel i en eller anden Tro. Er du

lykkelig i den Tro, du har, og gør den dig

god og retfærdig, saa er det Bevis for, at

den Religionsform passer for dig, tillad da

ingen at rane den fra dig.

Og saa er der tillige Sandsynlighed for,

at først gennem den Religion, som dens

Lærebygning taler til din Forstaaelse og dens

Mystik til dine Følelser, kan den absolute

Sandheds Kraft paavirke dig.

Og derfor maa du ikke forundre dig, at

en Muhamedaner og en Jøde, en Protestant

og en Katholik — alle paa samme Tid er

rede til at dø for deres Tro og dens Sandhed

:

ti alle aner de den samme evige Sandhed

gennem Menneskehændernes saa forskellige

Dogmevæv.

Men selv ved jeg intet, jeg er jo kun en

Vandrer paa Vejen.

Aloyshis.
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&en frie Slæcjt t lRorC>.

]£t IRov er for &e Dælske
iRaturens ricie Gaver.

Di sliOer og vi graver,

vi slås Oi} begner inb:

iDet lærer os at elske

bvert Blåt) meb Bro^ersin^.= 613 r^=



- To Digte -

®0 i^9 ^>3r sXxbx og c?rav>et,

bar luget og bcsl^året

støvsmurt og toruesåret,

tra forste Bag jeg Mom:

Scjgt xagræs t\\{ jeg avet,

og XTræer plantet om.

Hit første Hr gav Ib^gge;

^et tre&ie år sto& lbæl?l?en

og gemte grønt for ZIræhl?en

bri& iRelltl?, blå IDiol.

Ibver 5l?pggeurt fiM Sl^pgge,

bver Solsl?insblomst fil? SoU

jfør Xøvspring allere^e

sto& (5plbenlal?*forg^l5te

og bugnet) ^uftigt fi^l^te

me& Ib^asinter blå

&e regnva&t revne 3Bet)e,

bvor Ingen matte gå

Sl?øn 3uni l^om og tæn&te

be bøje Dalmu*3Flammer

ve& Blfebru&ens Ikammer,

bet blege Jris^lbvælv.

S)a bufteb og ba brænbte

ben røbe IRose selv.

]£en gulbrøb, een sl^arlageu,

og anbre purpursorte.

12)c løb til Somrens porte,

bvor ingen Dagt var sat;

be svulmeb ub om Dagen
og bufteb inb bver iRat.

5eg l^enbte jo bem alle,

fra be var grønne Ikviste.

Ibver IRoses S)røm jeg vibste

og brømte meb beri.

®g jeg såe IRosen falbe,

når Drømmen var forbi. —
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flften Somren ftun&e vandre

saa lunefuldt (3un vil^c.

tx\s\{ \o min If^avelille

me^ Blomster overalt;

destanMg 6utte& au^re,

bvor n^s 5e &ø&e falDt.

Ibojt bar stn 3omfrul?ærte

&eu stolte Hnemone
en&nu når Xin&en5 Ifu'one

sto5 sort i Xovtal&S6luO;

00 un&er Dintrens "Ibjærte

sprang julerosen ub. —

Såle^e8 bar min Ibave

OQ ieo, mens Dår bier Sommer,
OQ Blomster blev til Blommer,

00 l>inter blev til Dår,

^elt Xivets oo^e (Bave

spv alttor l^orte Hr.

S)en bar mit ^xw'^ fortrisl^et,

imens jeo bar C)ens BvrOe.

H)ens H)rot var jeo^ ^ens fl^vrOe,

jeo l^æmpeC), når &en le^

Dens Blomster bar jeo bvisl^et

bvaD inoen an&re vee&. —

'BoQ il?ke jeo alene,

men alle mine l^ære

tan&t ber var oo^t at være,

bva^ en& &er bavOe blo&t:

bos Blomsterne De rene,

som bilste Dem så soDt.

Xå s\>o ^^11 ^'^\^^ dfrue,

bar 2>nftens bliOe Stromme
forbåbninostulDe Bromme
sl^jult inC> til benOes Seno;

en Shov blev benbes Stue,

Xejet en Blomster*]£no.
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— To Digte—
©a sa5 bun me& ^z\\ spæ^e
til /IDo5erbrv5tet Knuget,

blev bvec en Slurk &en s\\Q(tb

af ben&es Ikratt og S)p&

blan&et me^ Blomsterglæ^e

OG stille plantetrv}^.

/IDens an&re so&e XHnger

me5 runC>e rot)e Ikin^er

sprano runDt oq pluKMet) ^in&er
for bele ^ere5 Xiv;

5e lo af friske Xunger
vet> Ipstig XIiC>sfor&riv —

/iDen aldrig vil ^e glemme
&et Græs, &en Blomsterlænke,

&et Xv^stbus og ^c Bænke,
&et Xan& ^e leve& i,

ber bvor be forst var bjemme,

omt vogtet, fuglefri.

5eg vee6, at ^e vil savne,

tro^s alle k>oi\\c Glæ&er,

5en Xeg, ^e keuMe Steber,

sa længe be er til,

og elske t)eres iRavne —
5et veet> jeg, at &e vil.

/iDen Spillet ma jo spilles,

og Ibjærter skal bebroves.

5eg går, mens Xin&en løves

og ipinseliljen ler,

og vee&, at vi skal skilles

og aldrig mø&es mer.

Det n\>tter ej at klage.

5eg klager beller ikke.

/IDen stille ma jeg nikke

til Blomster og til TIrær:

'Cak for ^e go&e H)age

vi bavDe sammen ber!= 616 =^^



— ^= To Digie^=^
2)øer Duft oo bleaner ufarver —
5n&til ieo selv må bleone,

oror 5 som mine cqwc
i flDjærtets IF^ave oemt.
1F3vem vee5 så, bv>em 5er arver
5en S[?at, når jetj er glemt?

©a bvem &er en6 sf?al eje

min U^ave si^enefter -
mens ber en Blomst bar Ikræfter
til spire5^otiøt fxo,
sl?al lanos met> ^isse Deje
ej beller jeg belt ^ø.

farvel til Storebælt

sW Ikrese floj Dår, sl?ret> Dinter lanas mv^sten,
OQ Storebælt sl?itteC> me& Dinter oq Dår.

Det var Ouren^e Drøn som af ^S^rgel mo5 Udosten,
OQ Strenoelegs 1[)ulf?en i IRosernes Går&.
iRat eller (3ri^ når jeg slul?l?e5e Xampen,
5et UDav gil? t>eru&e, få Sl?ri&t fra mit Udus,
bar min XTrætbeb, min Kraft, bar Ibvilen oq Ikampen

i sit BvigbeDs^Brus.

Skumvælten&e blåt eller olitterønlDmasftet
eller sl?vulpen&e Glasijront me& Gopler oq Zm\Q ~
Børn, 1kvin&e oq /IDanD bar vi leet oq plasl^et

solnøgne i Bæltet, så Bølgerne sang.

©g når Skumsprøjtet staf? som me5 ønister og Splinter,
når Hxvstisen tårne& sig funl?len&e l?ol&,

fant)t mit Ikampsinb sin /IDo^er, bcw norMsl?e Dinter,

pa &en g\ingen&e Dolt>.
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Di bar vuoo^t i Sol over Stri^sfIå^ers Dønninci,

OQ Xatter bar lohket oq ITouer F?al&t;

00 i /Iftånesf^in, tpst, me& lRaf?f?e mo& Xønniiui

bar vi in^suGet Stvrtsøens jFrisftbe& oo Salt

/llbanoen BEvent^rtuQl bar \cq jaget oq sku^t ber;

ne& stvrte^ ^en bloMg i ^ø^5tungt Sprojt;

00 jeo vil&e jeg selv var et ærliot Shut) 1krut>t vær&,

just nar jfarten otl? bojt.

JSæltet bruser inat. pa min bitreste Savn^ag
fornam jeo &en Brusen, ^eij børte &en Strøm
unt)er Xatter oo Sl?riij, gennem BtsMe& oq ^favntag,

mellem JBlomster oq iKoger, i HrbejC* oq Drom.
Ér etter Hr. fflu sib^er inat jeg

og l\?tter til Bruset ber in& tor min Dør:

Hil 1l3østen, o fl^av, bar Mn Elsker forla&t Mg;
og Du bruser som for.

5eg går nødtvungen bort. jfra mig selv jeg mig tjærner.

Så må jeg vel &prl?e be trofaste XTrær

og søge min Hrøst bos De varslenDe Stjærner,

Dem Der trefarvet glimter mig unDerligt nær.

IHsv^nlige IDælD Dvbt i /IDulDjorDen Danser,

©veralt fiuDes IDirheligbeD og Drøm.

©g jeg, o 1F3av, Dersom ihfte jeg stanser,

er jo selv IlDav og Strøm.

/iDen jeg veeD at jeg bårDt vil fa Savnet at mærf^e.

IbvaD er Mennesket ene? (5oD Ibjælp bar jeg baft.

Du bar løftet min Storm og min Strøm i Dit stærke

ifostbroDerfavntag til kampviet Ikraft.

Bit var lettere ber veD Din vælDige UanDmark,
som viste mit UDjærte bvaD evig Det vil:

Du ælDgamle sang jo for mig og for Danmark,
før vi begge blev til.
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DE KULØRTE STUDENTER
Af LEON Zerlaxg.

..Streget" i Jena.

MAN rejser til Jena

med romantiske

Forestillinger og faarslaaet

koldt Vand i Blodet, naar

man fra Banegaarden gaar

til Byen. Det første Ind-

tryk er, at Jena er et

Provinshul, Der kommer et yngre Menneske

gaaende med Kalot — den Degn ser lapset

ud, tænker man., opdager saa, det er en

Student med forbundet Hoved og sort Shir-

ting trukket over ; aabenbart et Mensuroffer.

Byens Hovedaarer pulserer livligt. Som Pi-

ger i en Skolegaard kommer Rækker af Stu-

denter drivende ned ad Gaden , et Par aka-

demiske Storborgere hales af Sted af en fir-

skaaren Buldog ; thi en Hund hører med til en

Kulørgentlemans Paaklædning. I Forbigaaende

kigger en ung Pige stjaalent efter sin Kulør-

flamme, der just præsenterer et nævestort

Vatplaster paa Munden. Det er Middags-

bummel. Solen skinner ned ad Gaden over

de kulørte Huer, ogsaa paa en kvindelig

Student, der styrter til en Forelæs-

ning.

Med en stor, aaben Forgaard lig-

ger Universitetet til en Side, to Mi-

nutter fra Strøget. Et Par gamle Ege

vokser videre foran Portalens Sten-

løver. Den ordinære Indgang er

paa den modsatte Side. Her holdes

Symbolerne de unge for Øje. Over

Taggesimsen hviler til hver Side frit

i Luften en Yngling. Den ene skyg-

ger for Panden og ser ud til at

slibe sig en Skraber, den anden

kigger ned paa Gaden, om der kom-

mer nogen. I Nærheden galer en

Hane paa en Jærnstang, og paa en

Gavl skraas overfor hæver en Kvinde

sin Overkrop med mange Bryster. .

Man kommer ind paa røde Porfyr-

fliser. Professorernes Opslag i Forhallen

lover ikke for meget. De vildsomme

Korridorer er paa de hvide Vægge

over Glasurpanelet behængt med Ma-

lerier af hedengangne Professorer.

Auditoriet er lyst og rummeligt,

har Linoleum, og de enkelte Sæder

klapper op som i et Teater. Om lidt kommer

Jenas Verner Dahlerup, Professor Michels, Ge-

heime-Hofrat. (I Tyskland udmærkes Profes-

sorerne.) Auditoriet er velklædt, soigneret, de

kvindelige Studenter afdæmpede. Professoren

kommer ind, og en mærkelig klaprende Larm

følger ham til Katetret. Jo mere der bulres og

trampes, des mere svulmer den indtrædendes

Kravebryst ; thi Larmegraden er Popularitetens

Varmegrad. Hr. Hofraaden er just ikke

høflig. Det vilde aldrig falde den danske

Professor ind at begynde: Mine Herrer! og

saaledes ignorere det smukke Køn. Dette er

imidlertid ugleset af Alma Mater her. Prof.

Høffdings Ven Prof. Eucken indleder konse-

kvent sine Forelæsninger med : Mine Herrer
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Procession af Professorer paa \'ej til Prisuddeling.

Og Damer? De unge Docenter er galantere.

Ja, én begynder : Mine Damer og Herrer

!

skønt der ikke er Antydning af Damer i

Auditoriet.

Universitetets Kærnetropper skrumper ind

i Løbet af Semestret. Avnerne føres om i

Gaderne, hænger paa Knejperne, fyger efter

unge Piger eller føres i bedste Fald ud i

Skove og Bjærge.

Det er udelukket, at de yngste Studenter,

„den friske Gemyse", kan foretage sig noget

universitetisk. Træder Russen ind i en „Ver-

bindung", ofrer han sin personlige Frihed og

maa underkaste sig rigoristiske Lovparagrafer.

Disse akademiske Knipper Ærtehalm giver

Studenterlivet et ensidigt, men ogsaa fast

Præg. „Fuchsen" finder her en given Kreds,

hvor det daglige Samliv udvikler et ubryde-

ligt Broderskab, der senere i Livet har skaffet

mangen Kulørbroder et fedt Embede.

I den graa Morgen skal „Fuchsen'" til

Øvelse paa Fægtesalen. Inden han bliver

„Bursche" skal han nøje lære de forskellige

„Verbindunger"s Kulørnuancer og de kniv-

skarpe Distinktioner i Studenternes Æreskodex,

hvorledes man viger til Side paa Gaden,

hvem og naar man giver Æresoprejsning, og

især hvad der kræver den. Et ældre Med-

lem samler de unge „Fuchse" om sig, og

denne „Fuchsmajor" vaager over deres sæde-

lige og burschikose Opdragelse, lærer dem

afmaalt Holdning, uforstyrrelig Ligevægt,

Forbindtlighed, Selvbeherskelse, kort sagt,

tugter det unge Blod. Og der er virkelig

over de tyske Studenter en reserveret Hold-

ning, en fcH-bindtlig Kulde i alle Miner; de

gaar ikke paa Gaden, de bevæger sig. Det

kunde ikke falde en Kulørstudent ind at

styrte til en Forelæsning, saa hellere renon-

cere, hvis der ikke netop kommer en Droske

forbi.

Naar den friske Gemyse er bleven kruset

hos Frisøren, møder den til en Morgenbajer,

Fruhschoppen, i Klublokalet. Der foretages

en lille Middagsbummel igennem Strøget, og

paa bestemt Tid samles alle til Middag ved

Stambordet i Stamknejpen. Der er Bøder

for at komme for sent.

Man forestiller sig tyske Studenter med

Ølmave, og dog er det kun de enkelte Ko-

ryfæer, der med Stolthed bærer dette Vidnes-

byrd om et berømmeligt Studenterliv. Øllet

giver ikke de kulørte Studenter et Patent-

mærke; ransagede man Nyrerne, var man

ikke sikker; thi Filisternyrer kan ogsaa
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være akademiske. Kulørstudenten har sin

Schraifs.

Jena er Studenternes Fristad, og de ku-

lørte føler sig hævet over alle borgerlige

Love. Borde og Stole rykkes ud paa For-

tovene, Drosker med syngende Fuchse sætter

Kulør paa Færdselen , en Skare skraalende

Burscher trækker gennem Gaderne under An-

førsel af en improviseret Tamburmajor, der

støder en lang Pibe, omvundet med Silke-

baand, taktfast op og ned. Paa Torvedagene

blander de kulørte Huer sig mellem de strut-

Madamer, der maa døje allehaande „Ulk".

Filistrene er helt stolte af og smile ad

Gemysen, især Politibetjentene, der fodres

med Cigarer og tituleres „Natraad" eller

„Polyp", de handlende, der giver ubegrænset

Kredit, og Borgerdøtrene, der ser underlig

begramsede ud. Ud i Bondelandet rækker

Studenternes Uimodstaaelighed. Hver Kulør

har sit ekstra Stamlokale, sin „Exknejpe", i

en nærliggende Landsby. Her kører man

syngende ud, naar Finanserne tillader det og

„Pumpen" virker, og her udkæmpes mangen

Ølduel. Paa Kamp vis staar de to Knejp-

anter over for hinanden og drikker hinanden

i Gulvet. Der flyder meget Blod — men

det er ølfarvet.

Studenterne er ikke blot Kilden til Moro

for Borgerskabet, de er Indtægtskilden. Tolv

Hundrede Fædres surt afsendte Maanedspenge

giver de trivelige Enker, Vadskekonerne, Paa-

lægshandlerne et fornøjet, rødmusset Udseende,

og Værten i „Café Passage", Byens eneste

Musik-Café, har just tegnet sig for 1000

Mark til Opførelsen af et nyt Teater. Rundt

om i Byen rejser sig fornemme Kulørbygnin-

ger. „Normannerne" har en Villa i nord-

fransk Borgstil højt paa en Skrænt, „Fran-

conia" med sine 14 Medlemmer har lige

indrettet sig som Fyrster i deres Herskabs-

villa ved „Paradis", og Burschenschafterne

^Friihschoppen" paa Eichplatz.
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„Arminerne" ejer den ældgamle „Burgkeller"

op ad Stadskirken.

„Corpsstudenterne" er den fineste Korpo-

ration. Inden for dem er „Frankerne" finere

end ,,Westphalerne". Men alle holder de

Fingeren for Næsen, naar de kommer i Stue

med en gemen Burschenschafter. Der er for-

øvrigt kulørbærende og ikke kulørbærende,

huggende og ikke huggende Foreninger. De

ser indbyrdes paa hinanden med kolde Øjne,

ypper Kiv for at faa Satisfaktion. Kun de

bevæbnede Filistre, Officererne, er satisfak-

tionsfiihige. Almindeligst er „ Sabelkontra-

hage'".

Ikke uden Hjærteklemmelse hører man en

Lørdag Formiddag med Sporvognen til Lands-

byen Z\Yåtzen. De lavloftede Krostuer er

overfyldte af kulørte Huer — hver Farve i

sit Rum. „Arminerne" (røde) sætter ikke

Benene hos ., Teutonerne" (blaa), og disse

vogter sig vel for at mænge sig med „Ger-

manerne" (hvide). Huerne tager man ikke

af i offentlige Lokaler. Pludselig forlader

Skatspillerne deres Kort, de søvnige deres

01, og Strømmen gaar ovenpaa til Krosalen,

hvor man springer op paa Bænkene. I et

Nu staar en tæt „Corona" omkring den

aabne Plet, hvor der er bredt et Stykke

Tagpap paa Gulvet, og paa en Stol staar

der et Glaskrus med blodigt Vand. Tag-

pappet er besudlet med levrede Blodklatter

og Pytter af frisk Blod, Stumper og Totter

af blodigt Vat. Ældre Medicinere staar af-

ventende i brune Gummikitler med bare Arme

og klemmer Jodoformeh af Vattet. Den ene

Duellant staar allerede paa Plads, stiv, ind-

snøret i Læder, med Maskebriller for Øjnene;

en Kulørbroder støtter hans højre Arm med

Schlågeren i de svære Huggehandsker. Mod-

parten kommer, gør en formel Reverens for

Modstanderen, og begge staar de stive over

for hinanden, støttet over ht^jre Arm, indtil

Opmanden, „den upartiske", løfter Haanden

og giver Signalet. Begge rykker tæt ind til

hinanden, med venstre krampagtig fastholdt i

en Rem bagi. Hver har ved Siden sin Se-

kundant, der bagoverbøjet, anspændt følger

Kampen med tilbagetrukken Klinge for ved

given Lejlighed at jage den op for Vennens

og saaledes standse Kontraen. Pause ! raaber

.,den upartiske" og letter paa Hatten, Sekun-

danterne tilraaber ham deres Opfattelse af de

faldne Hug. Klingerne krydser i udelukkende

høj Terts og Kvart, afbrydes straks, de er

begyndt; det ser ganske barnagtigt ud.

Pludselig pipler der lidt Blod fra en rød

Streg over den enes Kind, og dér gaber jo

en dyb Flænge i Haaret. De bare Arme

trykker i Pauserne jodoformeret Vat i Saa-

rene og standser Blodet et Øjeblik. Duellan-

terne skriger og jager deres Klinger i Vejret,

Pauserne bliver længere, begge Hoveder er

overrislede med Blod. Remmene snærer over

Ansigtet, saa det er grønblegt om Kæberne;

men uden at fortrække en Mine hugger de

løs i de friske Saar. Xaar en af dem bøjer

Hovedet forover for at lade Schmissen be-

dømme
,

plasker Blodet som en Byge ned

paa Tagpappet. Rundt om i „Coronaen"

føres der Tabel over Kampens Forløb, der

iagttages under Alvor. Kun naar der falder

et særlig ondartet Hug, breder et lyst Smil

sig over den ganske „Corona".

Har „Fuchsen" bestaaet en saadan Holm-

gang uden at blinke, avancerer han til

„Bursche", og som saadan har han saa og

saa mange Mensurer at udkæmpe , den saa-

kaldte „Bestimmungsmensur", foruden de

private Dueller, naar han har forlangt Satis-

faktion for en Fornærmelse (hvis f. Eks. en

har kaldt ham „dummer Junge"). Men her

gaar det los paa Sabel, med nøgen Overkrop,

beskyttet Hals og udækkede Øjne. Hunde

maa ikke medtages — det er set , at de er

rendt med den afhuggede Næsestump.

Fra Kl. 6 Morgen til ud paa Eftermid-

dagen varer disse Kampe, og Kulørbrødrene

maa alle være til Stede fra først til sidst.

Om Aftenen køler de det hede Blod og

mødes til Knejpe, der foregaar under lagt-

622



De kulørte Studenter

tagelse af ældgamle Former efter et bestemt porationerne i Forening „Kejserkommers" i

Ølritual. Ud paa de stille Gader lyder om Byens storste Lokale i „Volkshaus". Over

Optog af Studenterrepræsentanter.

Aftenen den monotone Kulorsang. Man ved hele Salen er Farve for Farve bænket ved

ikke , om de synger, fordi de drikker eller 01 langs lange Rorde , for Enden af hvilke

Studenterrepræsentanter.

drikker, fordi de synger; de synger i hvert „der Chargierte" præsiderer, slaar buldrende

Fald lige saa meget, som de drikker. til Lyd paa Bordpladen med Kaardeklingen,

Paa Kejserens Fødselsdag holder alle Kor- naar en officiel Taler rejser sig, og stiller sig
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saa knejsende i sine stramme Handskeskinds- Stor Pragt udfoldes ved Universitetets

bukser, lakerede Skaftestøvler, med Baret og Festligheder, ved Professorers Begravelse og

Duellant og Sekundant

Kaarde , og paahører Talen med Haanden i i Jena ved „Røvertoget" til Weimar. I Fe-

Honnør. Balkonen Salen rundt er en hæn- bruar kører alle Korporationerne i et langt

gende Have af unge Piger. Tog med Musik og ridende Chargierten til

Gaa paa

!
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det tyske Mekka. Om Aftenen er de Stor-

hertugens Gæster i Teatret, hvor Schillers

„Die Rauber" bliver opført. Pointen er, at

Studenterne griber personlig ind i Forestillin-

gen og synger en Studentersang, mens Skue-

spillerne maa holde deres Mund og først

kan begynde Spillet igen efter Studenternes

Tilladelse. For Ægteskabsskolerne i Weimar

er det Eksamensdag, og Teatret er behængt

med hvidklædte unge Piger lige til „Knage-

rækken".

I Kroerne er Blodet næppe tørret , naar

Musiken spiller op til Dans Søndag Efter-

middag til langt ud paa Natten. Her pruster

Kulørstudenterne med Egnens Piger. De

kalder det „Kuhschwoof" og giver her deres

Tilbøjeligheder frit Løb, svinger med Smags-

foragt firskaarne Tjenestepiger og klemmer

dem efter Valsens moderne Principer.

Efter Nattens Kuhschwoof stiger Kulør-

herren med Laksko ind i de høje Cirkler,

danser med de zarte Døtre og fundamenterer

kanske en sorgfri Fremtid. Rig Lejlighed

til erotiske Piloteringsarbejder giver Professor-

ballerne, de saakaldte Rosenballer i den aka-

demiske „Rosenverein". En Dame tør man
kun lægge Beslag paa den hele Aften, naar

man har gjort Visit i hendes Hjem. Den

lange Bænkerad af Mødre ved Ballerne kal-

des „Drageklippen". Ved deres egne Kulør-

baller manøvrerer Studenterne i gunstigere

Farvand.

Skønnest er Jena om Sommeren. Da blom-

strer Engene ved Saale, de lune Aftener

lokker ud i det høje til Skovene, der stræk-

ker sig milevidt, og ad de slyngede Veje

paa Skrænterne, hvor det unge Par maa gaa

saa langsomt.

Der er Sang over Byen , en Summen og

Latter, og paa Torvene drikker Filistrene 01

med de sorgløse Studenter.
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DEN KOLDE KOMTESSE
Af XiELS Hoffmeyer.

FØRST skal der berettes om Familien paa

Gyldenvold.

Paa Bakken midt iblandt gamle Bøgetræer

laa Gyldenvold og stak sine Taarne op i

Solskinnet. En gammel Kastanieallé førte op

til Hovedindgangen. Slottet var gammelt, og

mange Historier gik derom. Hver af de tid-

ligere Grever i Slægten, disse afdøde med

hvide Kraver og spidse Skæg, disse Ebber

og Paller og Esger og Suner, havde deres

Gærninger, baade gode og onde, som de

tog med sig i Graven.

Og nu var det gamle Grev Erik , som

stod for Tur til at tage sit med sig i Gra-

ven. Han var Enkemand, Kammerherre og

Hofjægermester og Formand i Amtsraadet,

Medlem af alle patriotiske, agrariske For-

eninger, en stor Jæger, baade paa Markens

Vildt og paa Landsbyens. En hvas Herre

var gamle Grev Erik, opfarende, gammel-

modig og principfast paa andres Vegne mere

end paa sine egne. En frygtet Mand.

To Døtre var lykkelig og vel gift med

gode og ærværdige Gaarde i Landet. Stam-

herren, Grev Ebbe, laa mestendels i Paris og

jagede; men hvert Aar beærede han Gylden-

vold med sit Jagtbesøg. Saa var der mange

Gæster, og de pinlige Samtaler med Faderen

kom vanskeligere istand. Grev Erik nærede

ikke megen Respekt eller Kærlighed for Søn-

nen. Han holdt ham nærmest for en Døge-

nigt, der forødte hans Gods ved Hjælp af

Aagerkarle, som af Menneskevenskab og for

gode Renter laante paa forventet Arv. Hvad

nyttede saa Grev Eriks spartanske Principper

overfor Sønnen. Fik Ebbe ingen Penge, nu-

vel , saa skaffede han dem selv. Fik Ebbe

onde Ord, saa blev han i Paris.

Meget mindre principfast var Grev Erik

mod sin yngste Datter Sofie, der endnu gik

uforlovet hjemme. Faderen elskede og be-

undrede den unge 2 5aarige Pige, der slet

ikke gengældte hans Følelser. Komtesse

Sofie, der var mere selvstændig, end nogen

Mennesker der paa Egnen forstod , afskyede

med Respekt at melde sin Far. Hun kaldte

ham en gammel Gedebuk og en utaalelig

Kværulant. Hun kendte paa en Prik alle

hans erotiske Stier, baade dem inde i Kø-

benhavn og dem i Sognet. Faderen øste af

sit Hjærte og sine Lommer for hendes Fod,

han gættede hendes Luner og opfyldte som

en ulykkelig Elsker de mindste, de mest

ekscentriske af dem ; men forgæves. Sofie

tog imod alting, men gav ingenting i Stedet.

Der paa Egnen hed hun kun „den kolde

Komtesse'". Mest fordi hun aldrig havde

villet gifte sig, skønt Gud skal vide, at Til-

budene havde været mange og store.

Som fattig Slægtning boede paa Gylden-

vold af Grev Eriks Xaade hans Nevø , den

unge Grev Ernst. Opdraget paa Godset fra

lille Dreng havde han snart beskæftiget sig

med Landvæsenet, snart med Gartneriet,

snart med slet ingenting. Han var nu 27

Aar gammel og gik som en Slags Kavaller.

Hans Værelser laa i Sidefløjen, langt fra de

øvrige Beboeres. Her levede han ensomt, og

uden at nogen egenthg vidste, hvad han

foretog sig. Man sagde, at han læste. Og

dette var mærkeligt paa Gaarden, hvor in-

gen kunde mindes , at nogen , hverken den

gamle Greve eller Børnene, havde aabnet en

Bog udover de strængt nødvendige. Sikkert

var det, at Ernst havde mange Bøger og

Papirer. De flød i et syndigt Virvar i hans

Værelser. Ingen uden han selv holdt Orden,

og med Renligheden var det derfor smaat

bevendt. Han sad ogsaa tit i de gamle
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Rum paa Loftet, hvor Gaardens og Slægtens

Arkiv gemtes.

Grev Ernst færdedes ikke meget ude, og

mødte han nogen, gik han helst hastigt

forbi, lettede paa Hatten og skyndte sig

bort. Ved Maaltiderne sammen med Fami-

lien talte han næsten aldrig. Han sad og

saa paa Sofie med lange, ærbødige Øjne.

Alle vidste om hans Interesse for Kusinen.

De havde været Børn sammen , og Ernst

havde altid været hendes Ridder. Senere,

da de begge blev voksne, voksede hans Fø-

lelser, og han elskede hende. Hans Ræd-

selsperioder havde været de Perioder, da der

kom Friere paa Gaarden. Et eller andet

Sted, i Haven, i Huset, i Nærheden af Sofie,

kunde man opdage Ernsts urolige Øjne.

Sofie tænkte med Venlighed paa ham.

Hun syntes, Fætteren var en Drømmer, som

ingen for Alvor tænkte paa at gifte sig med.

Men til Gengæld kunde hun heller ikke und-

være ham. Der var noget trygt og trofast

ved ham. „Den kolde Komtesse'" maatte

ofte aabne sit Hjærte for Gyldenvolds unge

Kavaller.

Men Du har ingen Hjærte, sagde han ofte

til hende.

Han elskede hende.

Grev Ernst var en Drømmer. En Drøm-

mer og Digter. Alt, hvad hans ældgamle

Slægt havde nedarvet i ham, den maanesyge

Søn af en fattig Adelsmand, var en stille

lyrisk Glød, han var som en svag Oljelampe

foran Familiens Helgenbillede. Han kendte

ikke Livets Virkelighed. Han hadede Livet

for dets Virkeligheds Skyld. Han levede i

sine Syner.

Naar Nattevagten saa en ensom Skikkelse

bevæge sig i Parken eller langs Gravene, saa

vidste han, at det var Grev Ernst. Ingen

lagde mere Mærke dertil. Det var nu en-

gang hans ubegribelige Lyst. Og naar

Staldkarlen om Natten vaagnede ved Støj

og Stampen i Stalden, saa lagde han sig om

paa den anden Side og sov videre. Det

var jo bare Grev Ernst, der tog Hest til sit

Natteridt.

Grev Ernst var elsket af alle, tiltrods for

hans tavse Sind. En Gang imellem kunde

det hænde, at han traadte ind i Kroen i

Landsbyen, hvor Bønder og Karle sad med

deres 01 og Sjavskort , og bød alle flytte

sammen til Gilde. Selv sad han saa for

Enden af Bordet og talte med skinnende

Øjne. Hans Ord fiøj frem gennem Tobaks-

røgen over maabende Karle og Toddysjatter

paa de fedtede Bordplader. Ingen forstod

ham.

Han maatte have Fred for sine Syner og

Luft for sine Tanker.

Ingen begreb det.

Jagttiden var inde, og mange Gæster var

paa Gyldenvold. Gamle Grev Erik præsi-

derede ved de store Middage. Han var

gæstfri og kunde holde Taler. Det var gam-

meldags, lidt indholdsløse, lidt drøje Taler,

men han var bekendt for dem. Om Morge-

nen red og kørte hele Jagtselskabet ned

gennem Kastanieallén. Sofie var altid med.

Hun elskede Jagt og Ridt, og jo mere for-

vovent desto bedre.

Men oppe i et Vindue stod Grev Ernst

og saa efter dem. Sofie red ved Siden af

den unge Baron fra Liljenholm. De lo til

hinanden. — De rider godt sammen, tænkte

Ernst.

Og samme Eftermiddag fik han dem at se

igjen. — Da var der el Glimt i Sofies Øjne,

som ikke huede ham.

Et Par Dage gik, og de unge kom hin-

anden endnu nærmere. „Den kolde Kom-

tesse" var som forvandlet. Hun var mun-

ter, og hendes Latter skar som Knive i

Brystet paa Ernst.
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Da var det han tog sig for at gaa op

om Aftenen og besøge den unge Baron fra

Liljenholm paa hans Værelse,

De maa ikke tage hende fra mig. Sofie

tilhører mig, sagde Ernst. Jeg har kendt

hende fra Barn.

Det er beklageligt, sagde den unge Garde-

løjtnant og bukkede stift. Men imorgen ved

Middagen bliver vor Forlovelse deklareret.

Grev Erik gar givet sit Samtykke.

Ernst gik bort. Og næste Dag var han

ikke ved Bordet.

Hvor er Ernst? spurgte Grev Erik.

Man svarede, at Grev Ernst var paa sit

Værelse og ikke havde været ude den Dag.

Det er kedeligt, det havde behaget mig,

om han var tilstede. Han maa komme og

glæde sig med os. Han har været i mit

Hus i 20 Aar.

Men Ernst kom ikke. Og Forlovelsen

blev deklareret.

Gæsterne var rejst, og samme Dag kom
Ernst ind i Havestuen til sin Kusine Sofie.

Hvad vil Du ? spurgte hun , da hun saa

hans brændende Øjne.

Tale med Dig, sagde han.

Det vil jeg gærne, Ernst, svarede hun

roligt.

Gaa med mig, bad han.

Hun tog Hat og Overtøj paa og gik med
ud i Parken.

Tavse gik de længe.

Jeg har nu ventet paa Dig i mange Aar,

begyndte Ernst, og nu kan jeg ikke mere.

Hvad vil Du gøre? spurgte hun og lo.

Kan vi ikke være Venner?

Nej.

Skal vi da skilles saadan?

Vi skal ikke skilles.

Jeg forstaar Dig ikke, Ernst, sagde hun

og blev bange.

Naar en Mand har en eneste Ting i sit

Liv, som er hans Tanke , hans Sorg , hans

Glæde , hans Tilværelse , saa kan man ikke

komme til ham og sige: skil Dig ved Din

Tanke. Bring Din Tilværelse bort, kast

den ud. Man kan det i hvert Fald ikke

ustraffet.

Han greb hendes Haand og gik og knu-

gede den, saa hun kunde have skreget, hvis

hun ikke var haard og kold og ikke for

nogen Pris vilde tabe i den Kamp, der

stod for.

Ernst blev ved at tale

:

Alt det, jeg sagde, har Du været for mig

i disse Aar. Mere end Du forstaar. Du
har misbrugt mit Liv, uden at Du har

villet maaske. Men hvis Du nu gaar fra

mig, saa har Da stjaalet det.

Hun lo igen:

Hvor kunde jeg vide alt det. Du der

siger ?

Det vidste Du.

Naa, maaske. Men naar jeg nu ikke el-

sekede Dig.

Du skal komme til at elske mig.

Hvordan ?

Jeg skal tvinge Dig til mig med mine

Tanker.

Med Dine Tanker?

Du skal ikke faa Fred for mine Tanker.

Hun stod et Øjeblik stille for at tænke

paa dette med hans Tanker.

Da følte hun, hvordan han pludselig rev

hende til sig. Hun kæmpede med ham. Han

bøjede hendes Hoved tilbage. Hun kom ikke

løs og maatte se ham op i Øjnene. Hun

kendte dem ikke saadan. Langsomt slappe-

des alle hendes Legemes Muskler. Men i

det Øjeblik, hans Læber mødte hendes, fik

hun Kraft og stødte ham fra sig. Hun sled

sig løs, slog ham over Kinden og løb.

Ernst blev staaende os saa efter hende.

I de Dage,

ikke tilsyne.

der fulgte paa, kom Ernst
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Sofie sad med Øjnene paa Døren. Hver

Gang nogen kom, troede hun, det var ham.

Var hun angst? Var hun vred?

Han tænker paa mig, men hvad kommer

hans Tanker mig ved ? sagde hun til sig

selv. Hvordan kan hans Tanker finde mig.

Jeg bryder mig ikke om ham. Jeg elsker

ham ikke.

Far, sagde hun til Grev Erik. Skal vi

tage over til Liljenholm?

Længes Du, min Pige!

Ja — jeg længes.

Hent mig en Vogn i Kroen, jeg tager til-

2, sagde hun.

Tjeneren gik videre, og langt om længe

fik man ogsaa Hestene igang.

Du maa følge med til Liljenholm, sagde

Grev Erik. Vi har meldt vor Ankomst.

Nej, sagde hun kun.

Jeg skal i hvert Fald videre. Jeg kender

mine Pligter.

Vognen fra Kroen kom, og Sofie sprang

op i den. Greven satte sig vred og uden

Afsked tilbage i Sædet.

Fader og Datter skiltes paa Landevejen.

Da var det mørkt.

Efteraaret stod paa Dørtærskelen, og uden-

for begyndte Stormene som Herolder at be-

bude Vinterens Indtog.

Det var en saadan stormfuld Eftermiddag,

at Grev Erik og hans Datter kørte afsted i

den store Landauer til Liljenholm.

Regnen piskede paa Ruffet, Sprøjtet stod

om Hestehovene og fra de brede Hjul. Paa

Bukken sad Kusk og Tjener og krøb sam-

men i store Kavajer.

Skulde jeg ikke til Amtsraadsmøde, havde

Du aldrig faaet mig ud i dette Herrens

Vejr.

Men Komtesse Sofie sad tavs. For hvert

Skridt af Hestehovene, de fjærnede sig fra

Gyldenvold, blev hun blegere.

Denne Gang skal I bestemme Brylluppet,

sagde Greven.

Hun nikkede. Bryllupet? Hvilket Bryllup?

Det skal vel være paa Din Mors Fødsels-

dag, foreslog Faderen, den 20. November.

Hvor det dog regner, sagde Sofie.

Draaberne begyndte at dryppe ned gennem

Revnen i Læderet, og Stormen tog i Vin-

duerne, saa de klirrede i Rillerne.

En Gang holdt de stille. Hestene maatte

piskes frem mod Stormen.

Hvor langt er der til Kroen i Teglstrup,

spurgte Sofie udad Vinduet i Læsiden.

10 Minutters Gang, blev der svaret.

Hjemme paa Gyldenvold kom Grev Ernst

ned fra sine Værelser. I mange Dage havde

ingen anden set ham end den Pige, der bragte

ham Mad.

Nu gik han frem i Stuerne. De var tomme.

Døren til Terrassen var blevet staaende aaben,

og Stormen blæste og rev i Gardinerne. Ernst

lukkede den. Han gik gennem hele Byg-

ningen for at søge efter Mennesker. Oppe

og nede. Han raabte, men ingen hørte ham
for Stormen.

Nede i Folkestuen sad alle Gaardens Folk,

Tjenere og Piger, Kuske og Karle og Drenge.

Herskabet var ude, og de hyggede sig.

Døren gik op, og det var Grev Ernst.

Han vinkede med Haanden, at de ikke maatte

lade sig forstyrre.

Han vilde byde dem til Fest oppe i Salen.

De skulde finde Duge og Tallerkener og Mad

og Vin frem. De skulde dække et Bord,

som ikke før var set paa Gyldenvold.

De sprang. Den gale Greve bød paa Fest.

Den tykke Staldmester og den gamle Vægter.

Kusken Johan, der havde kørt for den gamle

Greves Far og været Stalddreng under hans Bed-

stefar. Emilie og Alma og Esther, Stuepigerne

og den tykke Kokkepige Julie. Hun fik travlt.

Tjenerne og en gammel Husmandskone, der
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gik tilhaande i Køkkenet. De for som Fluer

omkring. De dækkede Bord. Der blev en

Pludren og Snadren og Løben overende. Hu

hej — hvor de sprang. Hvor de lo.

Og Grev Ernst stod med oprejst Hoved

og uddelte Befalinger. Han gned sig i Hæn-

derne, og hans Øjne var store af Iver.

Bordet var færdigt, og i højtideligt Optog

gik man ind i Salen. Grev Ernst førte Kokke-

pigen Julie ved sin Arm. Og alle satte sig.

Maden var bragt op fra Køkkenet paa en-

gang og sat frem paa Anretterbordet, da der

jo ingen var til at opvarte.

Maa jeg bede Dem alle gøre Dem tilgode,

sagde Ernst og slog paa sit Glas. Jeg vil

takke Dem, fordi De gør mig den Ære.

Et Øjebliks Forlegenhed. Men Glassene

blev tømt, og Latteren begyndte igen at stige

rundt om Bordet. Men alle Øjne sad paa

Lur mod den gale Greve.

Det er et andet Selskab, dette her, end

man er vant til paa Gyldenholm. Men ikke

ringere. Bedre, raabte Grev Ernst. Hun skal

se det, naar hun kommer.

Kusken Johan rejste sig højtideligt og slog

paa sit Glas. Han vilde kun sige, at aldrig,

saa langt han kunde huske tilbage, og det

var langt, havde dette gaaet for sig. Det

var den ny Tid. Og de skulde alle sammen

takke Grev Ernst, fordi han fandt dem vær-

dige til at sidde tilbords med ham. Men han

havde vel sin Mening dermed.

Grev Ernst nikkede. Jo, han havde sin

Mening dermed. De skulde faa at se.

En Stunds Uhygge bredte sig over Sel-

skabet. Men flere Glas blev tømt, og Lystig-

heden kom op igen.

Ernst sad bleg og rank for Enden af Bordet

og saa mod Døren.

Midt i Larmen rejste han sig op og stir-

rede derhen.

Døren gik op, og Komtesse Sofie stod der

i sin Rejsedragt med Slør om Hovedet. Hun

lod forbavset sit Blik glide langs Bordet og

ende hos Ernst.

Han smilede og slog ud med Haanden

mod hende.

Velkommen hjem. Kusine Sofie.

Et ubeskriveligt Virvar opstod ved Bordet.

Alle havde rejst sig op og stod parat til at

flygte. Den ene skjulte sig bag den anden.

Velkommen hjem, blev Ernst ved. \'i ven-

tede Dig. Kom og sæt Dig.

Komtesse Sofie gik frem i Stuen. Hendes

Øjne hang ved Ernst.

Der blev dyb Tavshed. Et Par af Pigerne

saa Lejlighed til at smutte ud af Døren bag

deres strænge Herskerinde.

Sæt Dig, sagde Ernst igen og saa stift

paa hende. Hans Øjne var ligesom mere

sorte end sædvanlig.

Komtesse Sofie satte sig, endnu iført sin

Rejsedragt.

Men i næste Sekund var Salen tom for

andre end Ernst og hans Kusine.

Da rejste han sig og bukkede for hende.

Du kom dog.

Men Sofie var endnu tavs.

Og uden et Ord gik Ernst ud af Salen.

Saasnart Komtesse Sofie var alene, vaag-

nede hun op til Bevidsthed om, hvad der

var sket.

Ernst havde budt hende at sidde tilbords

med Husets Tjenestefolk.

Hun ringede paa Pigerne og lod dem uden

et Ord tage Overtøjet af hende og bringe

det bort. De rystede som Espeløv ved hendes

isnende Tavshed.

Derpaa lod hun dem kalde Personalet ind.

Tjenere og Piger og Kuske kom skælvende

og frygtsomme ind i den samme Sal, hvor

de for kort siden havde siddet tilbords i fest-

ligt Lag, og hvor endnu Resterne fra deres

Maaltid stod og flød paa en plettet Dug.

I vil kunne forstaa, sagde Komtessen koldt

og uden at se paa dem, at det fra nu af er

umuligt for mig at have Jer i Huset. I Gre-
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vens og mit Navn opsiger jeg Jer alle. Løn

skal udbetales, saa langt I har Ret, men gaa

med det samme.

Salen tømtes langsomt. Ikke en Stemme

rejste sig til Forsvar.

Sofie havde ingen Ro paa sig. Ikke Fred.

Hun gik fra Stue til Stue. Stormen og Reg-

nen piskede endnu paa Ruderne. Hun luk-

kede Dørene op ud til Terrassen mod Haven

og stirrede ud. Hun hentede en Kappe og

slog den om sig. Saa gik hun ud paa Ter-

rassen. Vinden rev i hendes Haar og piskede

Kappen op foran. Hun løb uden om Byg-

ningen og stillede sig under et gammelt Ka-

st nietræ, hvorfra hun kunde se et Vindue i

Sidefløjen, der var oplyst. Men straks efter

slukkedes Lyset bag Ruden.

Endnu før Sofie var naaet uden om Læn-

gen for at komme ind i Gaarden, lød der

Hestetrampen over Broen.

Da vidste hun, at Ernst var redet ud.

Sofie gik op ad Trapperne til den Etage,

hvor Ernst havde sine Værelser. Hun fam-

lede sig langsomt frem ad Gangen og aab-

nede Døren. Trækvinden slog den i bag hende.

Hun famlede sig frem til et Bord og fik fat

paa Tændstikker. Med rystende Hænder tændte

hun Lampen.

Herregud, var dette hans Værelse. Et uor-

dentligt Rum med Reoler langs Væggene og

haarde Stole, halvt lemlæstede, sat frem om-

kring et Bord, der med sine Dynger af Pa-

pirer maatte være hans Arbejdsplads.

Hun bladede i nogle Papirark, der laa paa

Bordet, nogle store, hvide, tæt beskrevne Sider.

Hendes Øjne løb over Reolernes Rækker af

Bogrygge.

Hans Tanker, hans Tanker, sang det i

hende.

Her havde han levet, stakkels, stakkels

Ernst.

Sofie satte sig i hans Arbejdsstol og be-

gyndte at læse i det skrevne foran hende.

Hun ventede.

Hvad hun læste, ved ingen.

Men da Morgenens første, allersvageste

Antydning af Lys brød gennem den skyede

Himmel, kom Ernst hjem fra sit Ridt.

Inde i hans Stue sad Sofie.

Har Du ventet mig? sagde hun og rejste

sig op.
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STATSLAANET OG FINANSMISÉREN

Af Jul. Schovelin.

DET nye „System", vi tilskiftede os i

1901, var først og fremmest et Ødsel-

hedens Regimente. Naar man genkalder

i sin Erindring, at Venstres politiske Fadre,

de gamle „Bondevenner", i sin Tid ryk-

kede op med Kravet paa Sparsommelig-

hed i Statshusholdningen som Fane og

Feltraab, maa man ligefrem falde i For-

undring over, hvor ganske anderledes

Sønnernes finanspolitiske Styre har artet

sig. Man har ruttet med Millionerne, tømt

alle Kasser og Fonds, øst Penge ud til

fjærntliggende Statsformaal — og i Kul-

minationsaaret, 1908, den saakaldte Told-

øreforms •' Aar, gav man sig endelig i fuld-

kommen Overmod til at tørlægge Landets

vigtigste Indtægtskilder og nedslagte de

Høns, som gav de gyldneste Æg.
Saa ramlede det Hele sammen. Sjæl-

dent har et politisk Styresæt spillet saa

hurtig og uhjælpelig Fallit som „det ny

System" af 1901. Fra Alberti-Katastrofen

rutchede det lige ned i Finansmiséren

:

da Ministeriet Berntsen dannedes i Som-

meren 1910, sad Staten op til Halsen i

Underskudets Dynd og var tilmed be-

gyndt at ride paa Veksler for blot lige

at klare Dagen og Vejen.

Naar derfor Conseilspræsidenten af og

til har behaget sig i Vendinger som den,

at hans Kabinet satte sig til Opgave eller

„ansaa det for en af sine fornemste Plig-

ter" at „bringe Orden i Landets Finan-

ser", saa er dette kun rene Tale-Blom-

ster — Sandheden er, at Regeringen intet

som helst Valg havde, ikke kunde vælge

nogen anden Opgave eller pleje nogen an-

den Pligt: den havde ligefrem Kniven paa

Struben. For overhovedet at kunne føre

Statshusholdningen videre, for blot lige

at holde den gaaende, maatte der strax

skaffes Penge, o : Jannes Penge — og hvad

mere eller værre var: saaledes hobede

Underskudene for de 3 sammenstødende.

Finansaar sig op, at Laanesummen, trods

Statslaanet i 1909, maatte være klække-

lig. Men hvad der dog var det allervær-

ste: Misforholdet mellem Statens Indtægter

og Udgifter, saaledes som det havde for-

met sig efter Skatte- „Reformen" i 1908,

havde med forfærdende Tydelighed vist

sig at være ukegeUgt. Selv om Sparekom-

missionen vilde kunne faa knebet Udgif-

terne en Smule ned, kunde det alt forud-

ses intet som helst at ville forslaa — det

var Indtægterne, det var galt med. Efter

Told -„Reformen" vilde de ikke mere

rinde. Der maatte altsaa aabnes nye Ind-

tægtskilder — med andre Ord : nye Skatter.

Saaledes var altsaa Situationen i Som-

meren 1910. Den var, som sagt, ikke til

at tage fejl af — hvem der end paatog

sig at være Finansminister, var i samme
Øjeblik pisket til ufortøvet at give sig i

Lag med 1) strax at skaffe Penge til

Laans for blot at kunne køre Statsvog-

nen videre, 2) hurtigst muligt at udpøn-

ske Midler til snarest at genoprette Ba-

lancen paa Statens Budget.

Ved en drilsk Skæbnes lunefulde Spil

blev det netop Niels Neergaard, som blev

denne Finansminister — altsaa selve Told-

reformens Mand, „Manden fra 1908", eller

„Manden med de 7 Millioner", som hans

7iom de guerre er kommen til at lyde

(hvormed dog ikke maa glemmes, at de

7 Millioner var de 7 Millioner, han reg-

nede forkert, det om man saa kan sige:

arithmetiske Udtryk for, i hvor høj Grad

man ved hin Told-„Retorm" forregnede

sig). Nu faldt det just i hans Lod at

skulle bøde for, hvad der kun havde
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været en stakket Glæde — „Systemskif-

tets" Fest-Rus!

Utvivlsomt har dette Hvervs ansvars-

fulde Alvor ligget for Neergaards Natu-

rel : han har sikkerlig set Opgavens ubøn-

hørlige Paatrængenhed i hele dens Om-
fang og rustet sig til at løse den med
samvittighedsfuld Grundighed. Ingen tviv-

ler paa, at han har haft den bedste Villie,

at han hverken har sparet Møje eller

Flid. Men han mangler nu en Gang den

lykkelige Haand. Dag for Dag døer i

hans Sind Beslutningens friske Morgen-

røde for det syge, gustne Overlæg. Handle-

kraftens Stemme i hans Indre stammer

aabenbart i det — „N ... nu er det for

silde", som det endelig brast ud af den

stammende Mand, der skulde give Sig-

nalet til Skydning, naar Fugleflokken

fløj op.

Det er da denne Tøven og Ubeslut-

somhed, hans inderste Væsens-Ejendom-

melighed, der faar ham til at tage Finans-

reformen i „2 Tempi" og derved spilde

baade Tid og Kraft, svække Regerings-

partiets Stilling og behæfte sig med et

dobbelt Skatte-odium. Det er den samme
Væsens- Ejendommelighed, der faar ham
til strax at begynde med en Kardinalfejl,

som siden hævner sig atter og atter — og

hvis Konsekvens til Slut stiller hele vort

Lands Finansvæsen i tvetydig Belysning

overfor Udlandet. Det nys afsluttede saa

uheldige Statslaans Historie gaar i Virke-

ligheden tilbage til Sommeren 1910 lige

efter Neergaards Regerings-Tiltrædelse.

Situationen var da følgende. Neergaard

havde som Finansminister i Juli 1909 af-

sluttet et Laan paa (nominelt) 40 Mill.

Kr. til en Kurs af 94^/8 7o (og dermed

bl. a. afvist et Tilbud fra Crédit Lyonnais-

Gruppen paa 94^8)- Allerede i Januar

s. A. havde jeg i en Spidsartikel i „Vort

Land" hævdet Nødvendigheden af den

snarlige Optagelse af et Laan paa noget

over den dobbelte Størrelse. Det viste sig

da ogsaa hurtigt, at man havde laant

meget for lidt. Den 10. November' 1909

oplyste den daværende Finansminister,

Edvard Brandes, at Statskassens Under-

skud i det løbende Finansaar vilde blive

c. 35 Mill. Kr., og at kun 8 af Kasse-

beholdningens 40 Mill. Kr. var disponible,

saa at der knapt havdes de kontante

Beløb, som var nødvendige til Statshus-

holdningens daglige Drift. Som Følge

heraf aabnede han Forhandlinger om
Optagelsen af et midlertidigt Statslaan,

og den 4. December s. A. fik Danmark
sit første Veksellaan. Det blev paa

15,110,000 Kr. i Skatkammer-Beviser paa

100,000 Francs Stykket med en Løbetid

af indtil 1 Aar. Diskontoen var forholds-

vis billig: 3^2 7o varlig fra Beløbenes

Modtagelse til Betalingsdagen (-j- den

franske Stempelafgift = ^/g p. m.).

Overfor et Ministerium, der som det

Zahle—Brandesske selv kun ventede at

leve og virke en Theater-Saison, var der

i og for sig ikke stort at sige til, at man
nøjedes med et sligt midlertidigt Laan —
derved foregreb man ikke noget, præju-

dicerede ikke den fremtidige, mere stabile

Finansministers Dispositioner. Desto værre

blev imidlertid Brandes ikke staaende paa

dette Standpunkt. I Foraaret 1910 søgte

han at faa stiftet det store Laan, som man
allerede skulde have haft for mindst et

Aar siden, som man kun havde faaet en

Del af (Forskud paa, om man vil) ved

Sommerlaanet 1909, og hvis Uundgaae-

lighed endelig ved Nytaarstide 1910 gik

op for Finansstyrelsen (dens permanente

Del: Statsgældsdirektøren).

Paa dette Tidspunkt kunde Mænd, der

til Stadighed beskæftiger sig med at følge

Bevægelserne paa det europæiske Penge-

marked, vejre en kort Konjunktur-Op-

blusning i Retning af Kapitalrigelighed

paa Obligationsmarkedet: den 6. Januar

633



Statslaanet og Finansmiséren

fandt jeg i Borgerrepræsentationens Bud-

getudvalg Lejlighed til at henlede Op-

mærksomheden herpaa, og det lykkedes

da ogsaa at drive Borgmester Jensen

frem til at optage det for Kjøbenhavns

Kommune saa gunstige Laan af 5. Marts

1910 (4% til 961, s). Saa lidet var man
i Statsgældsdirektionen fortrolig med, hvad

der var i Gære, at man blev ubehagelig

overrasket, ja rent ud fortrydelig over,

at Kjøbenhavns Kommune saaledes mødte

op paa det europæiske Laanemarked —
den kom derved Staten i Forkøbet ! Ikke

desto mindre fik dog ogsaa Finansstyrel-

sen for saa vidt den forbigaaende Penge-

overflødighed at føle, som den modtog

det bekendte Bank-Tilbud om, at et

3 "/o's Laan kunde skaffes til en Kurs af

c. 94^/g, naar vedkommende Banker fik det

en vis, kortere Tid paa Haanden. Man
lod denne Fugl paa Haanden flyve for

ved den aabne Marts-Konkurrence i Ro

og Mag at kunne nedplaffe ti fede Fugle

paa Taget — da Dagen kom, satte der

sig ikke saa meget som en usselig Krage

paa den røde Bygnings Tag-Mønning.

Med et saa slaaende Memento om,

hvor skæbnesvangert flovt det kan være

at forpasse „det vingede øjeblik, der som
en Falk slaar ned", traadte faa Maane-

der efter Neergaard til som Brandes' Af-

løser. Og saa gør han straks Brandes'

Fejl om igen — stiller sig afvisende over-

for den hurtige og resolute Optagelse af

det store Laan — og kommer derved nød-

vendigvis til at begaa den anden Fejl

med: at fortsætte med Vekselrytteriet, at

gøre den svævende Statsgæld til Institu-

tion.

Den 19. Juli 1910 foreslog Neergaard

at optage et nyt midlertidigt Statslaan

paa 36 Mill. Kr. Diskontoen er atter

37-2 °/o (+ V2 P- m.), og denne Billig-

hed frister ham — men desuden lader han
sig bilde ind, at „Tidspunktet er ugun-

stigt for Optagelsen af et fast Laan".

Han undlader endog helt at gøre „noget

egentlig Forsøg" i den Retning, lader blot

„Terrainet sondere" og faar derved det

„Indtryk", at et saadant fast Laan „ikke

vilde kunne naas paa nær saa fordel-

agtige \'ilkaar, som jeg haaber, vi ville

kunne faa det / en ikke saa fjærn Fre^n-

tid.'-'').

Ku var det vel rigtigt, at „Tidspunk-

tet for saa vidt var „ugunstigt", som det

Tidspunkt, hvor man kunde faa 3^2 *^/o

Laan til 94^/g, uigenkaldelig var forbi.

Men Finansministeren har senere maattet

indrømme, at han med Lethed vilde kunne

have faaet 91, rimeligvis endog 93, men
lad os nu blot blive ved 91 ! Thi om
denne Kurs erklærede Neergaard senere

overfor mig, at hvis det havde kunnet

„anses for forsvarligt og rigtigt at optage

et fast Statslaan til den Kurs, kunde vi

have faaet det — absolut V'*) Men det var

„rigtigt og forsvarligt" at tage den Kurs

— som vilde have betydet effektiv Rente

af 3,g46 *'; o eller, naar man ogsaa tager

Hensyn til Amortisationen, af 4,o- ^f^

(medens de 93 vilde have givet en til-

svarende Rente af 3,;,3 ^jq). Hr. Neergaard

har nu maattet gaa ind paa at 3'de

^>45 ^iQ — Begivenhederne har altsaa til-

fulde godtgjort baade „Rigtigheden" og

„ Forsvarligheden "

.

Men kunde og burde Neergaard have

indset det ? Ja, til visse. Vi stod da, som
jeg skildrede det samme Aars Efteraar i

Folketinget, altsaa for halvandet Aar si-

den, „midt i en Bevægelse" (en Stigning

af Rentefoden), som \-ar „begj'ndt for

4—5 Aar siden eller saa", og som —
det maatte „være tydeligt for Enhver,

der beskæftiger sig med disse Forhold"

— „naturligt maa fortsætte sig". De før-

*) Rigsdagstid., overord. Samling, 1910. Ud-

hævelserne ere foretagne af mig.
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ste Maaneder af 1910 havde netop væ-

ret en kort Afbrydelse i denne Bevægelse

— saadanne smaa Tilbageslag, som altid

indtræder i en saadan Stigningsperiode

med visse Mellemrum — men noget til-

svarende vilde man næppe kunne vente

til Foraaret 1911. Man maatte derfor,

sagde jeg i Oktober 1910, „vænne os til

at se den Kendsgjerning i Øjnene", at

Tiden for at gaa over til ^Procents-Typen

nu var inde: man vilde, ved rettidig at

gribe til, da let kunne faa et Laan noget

over Pari, altsaa en effektiv Rente af

ikke fuldt 4 %. Skulde der mod For-

ventning komme en gunstig Situation,

hvor et favorabelt 3^2 ^/o Laan skulde

kunne opnaas, var der under det, nuvæ-

rende Finansstyre „ingen Garanti for, at

en saadan Situation vilde blive rettidig

og effektivt udnyttet".

Alle disse Forudsigelser er blevne op-

fyldte til Punkt og Prikke — Rentefoden

er vedbleven at stige paa Obligations-

markedet — Danmark er bleven tvungen

til at akceptere 4-Procents-Typen — Chan-

cen for at slippe derfor kom, men blev

ganske rigtig ikke benyttet! „Finans-

ministeren kan ikke sige, at det er no-

get, som ikke kunde forudses, thi det er

ikke alene forudset, men forudsagt". Og
da jeg ikke bilder mig ind at være en

særlig Hexemester, men kun har set og
sagt, hvad ., Enhver, der beskæftiger sig

med disse Forhold", har kunnet se og
sige, er det, at jeg overfor Finansmini-

steren har ment mig berettiget til at

minde om Bismarcks Benævnelse af Na-
poleon III line incapacité méconniie.

„N . . . nn er det for silde" ! Der kunde
her i Maj hverken naas de 3,93 eller 4,07

% effektiv Rente, Neergaard saa haanlig

havde afvist blot at høre Tale om*) —
end ikke de 98 til 4 7o» Finansministeren

i sidste Omgang, men endnu mens Tid

var, kunde have faaet! Han havde om-
hyggeligt arrangeret det saa fiffigt, at

saavel de alt lebende Veksler paa 51

Mill. Kr, som de nye paa 18 Mill. Kr.

forfaldt paa een Gang her i Sommer, saa

Alle kunde se, han nu havde Kniven paa

Struben, og saaledes havde han troligt

ventet med at faa det store Laan i Stand

lige netop til det „Nu", hvor det var „for

silde" — til det „Nu", da det daarligst

mulige blev ham budt: 93V2 til 4%
eller 4,^., »/o effektiv Rente.

Saa slog han til!

*) ,,Den danske Stat er ikke Laanseger", det

var stadig Neergaards officielle Standpunkt. Der-

for kan han nu ogsaa, med et Skin af Ret, be-

nægte at have modtaget „officielle'' Tilbud — de

fremmede Finanshuse har dog ikke ligefrem villet

tigge Hr. N. om Lov til at laane ham Penge!
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Etter LivKKcn i Aiaimslau aen 16. Juni 1913.

I ANLEDNING AF MALMSLATT-ULYKKEN
Af Ingeniør I. Falck.

VT'ed Jærnbanernes Sikkerhedstjeneste kræves

der i Medfør af Udviklingen en stedse

voksende Anspændelse i det aandelige Arbejde.

Det forøgede Togantal og de stigende Køre-

liastigheder har bevirket en gradvis Skærpelse

af Driftsvilkaarene. Men samtidigt er dog

ogsaa det personlige Ansvar blevet begrænset.

Ved bestandigt nytilkommende Sikringer me-

kaniseres mere og mere af Tjenestgangen.

Istedetfor den personlige Overvaagen af

Sikkerhedshensynene træder da paa flere og

flere Omraader en Mekanismes bundne Af-

hængighedsforhold. Dette er navnlig frem-

trædende ved de store sammensatte Bane-

gaardsanlæg. Herredømmet over de forgrenede

Togveje er her lagt i Hænderne paa en enkelt

Mand, hos hvem Ansvaret i tilsvarende Grad

er samlet. Og i Anlæget er der en beregnet

indre Bundethed, der delvis udelukker Fejl-

betjening.

Der kan følges en tydelig Linie igennem

den tilbagelagte Udvikling. Begyndelsen var,

at Statioiissignalerne blev sat i indbyrdes

Afhængighed. Senere er Tanken ført videre,

og Signalerne ogsaa gjort afhængige af de

paagældende Togvejes Sporskifter. Der kan

da paa Nutidens „sikrede" Banegaarde ikke

gives Kør- Signal samtidigt for to Togveje,

der griber ind i hinanden. Og et Kør-

Signal kan ikke gives, førend Togvejenes

modgaaende Sporskifter staar rigtigt ind-

stillede og aflaasede; saalænge Signalet er

vist, fastholder det Sporskifterne i Stillingen.

Hv'or Forholdene menes at kræve det, er dog

Sikringen ført videre endnu. Man anvender

meget ofte en saakaldt Fastlægning af Tog-

vejene, og en indstillet Togvej fastholdes da,

selvom Signalet sættes tilbage paa Stop. Det

er herved Hensigten at hindre, at de mod-

gaaende Sporskifter omstilles, medens Toget
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Signalhus paa en engelsk Banegaard.

Signalhuset er leftet højt over Sporene, saaledes at Udsigtsforholdene er de

bedst mulige. Fra Signalhuset ledes Banegaardens Drift, Det staar i telegrafisk

Forbindelse med Nabostationerne, en Ordning, der paa det europæiske Fastland

kun anvendes paa de sterste Banegaarde. I Tyskland og Danmark ligger Sta-

tionens Telegrafkontor saaledes gærne i Hovedbygningen. Men Betjeningen i

Signalhusene er da ved Spærringsforbindelser (Blokforbindelser) gjort afhængig

af Ledelsen i Telegrafkontoret (Kommandoposten).

endnu passe-

rer. Udløsnin-

gen foregaar

elektrisk, ved

et Skinne-

strømsløb,

der sluttes af

Toget, eller

fra en Post,

der er istand

til at afgøre,

naar det rette

Tidspunkt er

inde. I der

nyere Tid har

man endelig

ofte gjort

Togvejsind-

stillingen

bunden for at

hindre, at der

gives Signal for Indkørsel til et Stationsspor,

som iforvejen er besat af Tog.

Sikkerheden er dog ikke ubetinget. Den

hele Ordning er bygget op paa bestemte

Forudsætninger, og Anlægene kræver selv-

følgeligt en forstaaende Betjening, I nogle

Tilfælde er det desuden saaledes, at Appa-

raterne advarer mod Fejlgreb snarere end de

udelukker den mislige Indstilling. Men ofte

kan dette dog ligesaavel regnes for med-

hørende ved Sikringsformen som anses for

en Mangel ved Anlæget. I den uudlignelige

Rest af den personlige Medvirken har Sikrings-

ordningen en Del af sin Styrke.

Det foreløbige Resultat af Udviklingen kan

sammenfattes i den enkelte Bestemmelse, at

Køre-Signalet har faaet et fyldigere Indhold.

„Kør" gælder ikke mere blot som en Enkelt-

mands Ordre, det er i sig selv et Tegn for,

at en Række Sikkerhedshensyn er fyldest-

gjorte. Det samme kan udtrykkes som, at

Signalgivningen er blevet paalideligere. Men

derved vendes Opmærksomheden mod det

betænkelige ved selve Grundforholdet. Sikker-

heden beror

paa Signal-

aflæsningen,

og naar Iagt-

tagelsen glip-

per, erSikker-

heden truet i

sin Grund-

vold. Man

har derfor i

den nyere Tid

stadigt arbej-

det paa at

forbedre Sig-

nalvæsenet.

Og ikke til-

fredsstillet

herafharman

prøvet for-

skellige Sik-

ringer til Fo-

rebyggelse af Kørsel forbi Stopsignal. Til-

fældet er dog saa sjældent, at Apparater

som disse maa have en næsten utrolig Paa-

lidelighed for at kunne afløse den nuværende

Ordning. I og for sig vilde dog deres Ind-

førelse være i Traad med den hidtidige Ud- .

vikling.

Af Jærnbanernes Sikringsvæsen er der,

som det vil ses, fremgaaet en Sikringsteknik,

der delvis mekaniserer Betjeningsgangen og

begrænser det personlige Ansvar til de lettere

overskuelige Omraader. Til Trods for den

stærke Trafik er Driftssikkerheden paa Nu-

tidens Jærnbaner da ogsaa meget betydelig.

Men da man i daglige Tilfælde dog regner

med den almindelige menneskelige Skrøbe-

lighed, saa maa man ogsaa tage i Be-

tragtning, at Paalideligheden her kan svigte.

Den stadige Vane sløver, og det er en nær-

liggende Fare, at Sikkerhedshensynene for-

sømmes. Paa Stationerne knyttes Traadene,

og her skal det tjenstlige Arbejde ofte af-

vikles i nogle knapt tilmaalte anspændende

Minutter. Man forstaar dog, at en For-
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glemmelse er mulig. En Jærnbanes Drift

kræver et fortrinligt indøvet Mandskab, hvis

Opmærksomhed stadigt holdes vaagen. Sikker-

heden kan ikke være fuldkommen, men de

Tilfælde, hvor Driftsordenen brydes, udgør

en forsvindende ringe Procentbrøk. Den kan

Det Indre af et Signalhus paa en tysk Station.

Ved Centralapparatets Haandtag, de skraa og lodrette Stænger i Billedet, stilles

Sporskiftelaasene og Signalerne. Haandtagene staar i indbj^des Afhængighed, saa-
ledes at et Signalhaandtag ikke kan omlægges, og Signalet altsaa ikke stilles paa
Ker, ferend de paagældende Sporskiftehaandtag staar rigtigt, og Sporskifterne saa-

ledes er aflaasede. V^ed Blokforbindelser staar Posten i Afhængighed af Kommando-
posten og Stationens evrige Betjeningsposter. Blokapparaterne ses i Billedet til-

hejre og tilvenstre for Centralapparatets Haandtag. Paa mindre Banegaarde findes
kun een Betjeningspost, og denne lægges da gærne i Telegrafkontorets umiddelbare
Nærhed. Ved Anlæget paa Malmslatt Station er den store Afstand mellem Signal-

post og Telegrafkontor en felelig Mangel.

tænkes udmaalt statistisk. I Virkeligheden

skyldes det ofte ret almenmenneskelige For-

hold, Der er noget sørgeligt i, at naar en

Ulykke indtræffer, bliver de skyldige gærne

omtalt som særligt paalidelige Mænd.

Et lærerigt Eksempel har man i den for

nylig indtrufne Togulykke paa Malmslatt

Banegaard. Som det vil huskes, stødte her

et indkørende Eksprestog sammen med et

holdende Blandettog. Tog-

gangen var delvis foran-

dret som Følge af en ind-

gribende Forsinkelse. De

telegrafiske Ordrer var ind-

løbet til Stationen om

Natten, og Dagvagten, der

traadte til paa Morgen-

stunden, fik kun halvvejs

Forstaaelse af Stillingen.

Han var da kun lidet skik-

ket til at tage den drifts-

lige Ledelse. Men fiere

Omstændigheder skød

sammen. Signalhuset i

Malmslatt ligger lige ud-

for Stationens Hovedbyg-

ning paa den modsatte

Side af Sporene. Forbin-

delsen er altsaa mindre

bekvem. Den Stations-

arbejder, der passede Sig-

nalerne, fik ingen direkte

Ordrer om Togvejsindstil-

lingerne. Han skildres, tro-

ligt nok, som en fuld-

komment tjenstvant Mand,

og sandsynligvis har han

været ivrig i Gærningen.

Han handlede trøstigt paa

egen Haand, men var kun

ufuldstændigt oplyst om

Forholdene. Da det blan-

dede Tog holdt paa Sta-

tionen, var Ekspressen

under Fremkørsel sydfra.

Stationsarbejderen stillede det andet Stations-

spor til Gennemkørsel og trak Signalet for Ind-

kørsel fra Syd. Han mente imidlertid at faa
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tilkendegivet, at det blandede Tog skulde afgaa

og først krydse Eksprestoget senere. Dette

var endnu ikke synligt. Han satte da Sig-

nalet paa Stop og omstillede det sydlige Spor-

skifte af Hensyn til den forestaaende Udkørsel.

Men da Indkørselssignalet blev strøget, var

Ekspressen allerede for ind-

gaaende. Sporskiftets nye

Stilling viste ind mod det

holdende Tog, og Sammen-

stødet var da uundgaaeligt.

Ulykken skyldes saaledes

en mangelfuld Ledelse af

Stationen og et sjældent

Sammentræf af Omstændig-

heder. Den Mand, hvem

Styrelsen var overgivet,

lod Signalpasseren handle

selvraadigt, og havde iov-

rigt selv kun et ufuldkom-

ment Kendskab til Tog-

gangen. At Eksprestoget

var saa nær, da Signal-

givningen blev forandret,

var det skæbnesvangre Spil

af Hændelsen, som direkte

fremkaldte Katastrofen.

Sikringsanlæget har virket

som det skulde. Og at en

Station tager et Signal til-

bage efter en forandret Be-

stemmelse om Toggangen,

er et ret almindeligt Til-

fælde. Selv hvor Togvejs-

fastlægningen anvendes,

maa en saadan Bevægelighed være tilstede.

Om fornødent bruges der da en kunstig Ud-

løsning af Togvej ene. Fejlen ligger paa det

Punkt, hvor det personlige Ansvar skal gælde.

Ulykken vil gavnligt indskærpe de skriftlige

Forskrifters Betydning.

At Sikkerheden ved Rejser paa Jærnbane

nu ikke kan være fuldkommen, er dog en

ganske selvfølgelig Sag. Man trues som be-

kendt af Farer i alle dagligdags Forhold.

Statistiken siges nu at vise, at et af de

Steder, hvor man tryggest vil kunne op-

holde sig, i Virkeligheden er — en Jærn-

banekupé. Og Driftssikkerheden paa Nutidens

Jærnbaner er i hvert Fald overordentlig høj.

Xaar den almindelige Rejsefrygt tit finder de

Skelettet til en amerikansk Personvosn af Staal.

Største Betænkeligheder netop ved dette Be-

fordringsmiddel, saa har det sikkert sin Aarsag

mindre i Ulykkernes Hyppighed end i deres

særegne Art og ofte betydelige Omfang. Man

vil ogsaa med Grund kunne spørge, om intet

Middel kan mindske et Sammenstøds frygte-

lige Virkninger. Det er det almindelige Til-

fælde, at Vognkasserne skydes sammen som

Kikkerter, og ofte gaar der ved en An-

tændelse Ild i det brandbare Materiale. En
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Del af de Omkomne ved Malmslått-Ulykken

mente man til en Begyndelse kvalte ved Gas-

udstrømninger fra Vognbeholderne. Senere

Undersøgelser har oplyst, at dette dog ikke var

Tilfældet, idet Ofrene ligefrem er blevne klemte

ihjel. Den almindelige Jærnbanevogn bygges

med en Bæreramme af kraftige Staalbjælker

og en Vognkasse af Træ med Jærnbeklædning.

Et saadant Køretøj er selvfølgeligt kun lidet

modstandsdygtig mod Sammentrykning, og i

den fængelige Vognkasse kan Ilden hurtig

lue op. I Amerika har man i en Aarrække

bygget Vogne med alle Hoveddele udførte

fuldstændigt af Jærn, og i Europa har man

i den nyere Tid faaet Øjnene op for deres

Fordele. Da Vognkassens Sider indgaar som

styrkende Led i Konstruktionen , bliver

Vognenes Stivhed større. I Amerika er den

Fordring opstillet, at Vognene skal kunne

tage Stød paa 180 Tons i Længderetningen

uden i nogen Maade at give sig. Og sam-

tidig kræves Tværstivheden saa stor, at

Vognene kan taale at rulle ned ad en

Dæmningsskraaning. Vogne af denne Byg-

ning behøver ikke være tungere end af den

almindelige Type. De viser sig billigere i

Vedligeholdelse og vil, naar Industrien ud-

vikles, vel næppe være dyrere at fremstille.

Men navnlig ved den Sikkerhed de byder

som Følge af deres Styrke og Brandfrihed,

vil de blive Fremtidens Personvogne. Ind-

førelsen af disse Staalvogne maa man for

Tiden anse for det bedste Middel til at opnaa

en videregaaende Beskyttelse for de rejsende.

V
En Staal-Jærnbanevogn, der er væltet ned ad en 10 Meter høj Skraaning

uden at knuses.
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DEN UNGARSKE KRISE
Af Dr. phil. R. Besthorn.

PAA Talerstolen staar en Udholdenheds-

taler, der taler saa længe som mu-

ligt, ofte ganske utydeligt om Et eller

Andet. Ingen uden Stenograferne hører,

hvad han siger, med mindre han da

pludseligt udslynger en eller anden For-

nærmelse, der fremkalder et stort Skænds-

maal, til en Afvexling ogsaa et lille

Slagsmaal, som vækker Kamrets Prædi-

dent eller fungerende Præsident af en

blid Slummer. Taleren stanser, Præsiden-

ten vil skride til Afstemning. Der stilles

Ændringsforslag. Der forlanges Afstem-

ning over, hvor vidt der maa stilles Æn-
dringsforslag. Der føres en lang Diskus-

sion om disse aldeles intetsigende For-

slag, der lige som Talerne kun er bereg-

nede paa at hindre enhver fornuftig For-

handling om den Sag, der egentlig staar

paa Dagsordenen. Endelig kommer de': til

Afstemning over Ændringsforslaget. Der

forlanges Navneopraab og føres en lang

Diskussion ogsaa om den Sag. Sagen

afgøres ved Navneopraab, der nedlægges

maaske en eller anden Protest. Er Sagen

endelig afgjort, stilles der et nyt Ændrings-

forslag, og den samme parlamentariske

Komedie gentages — osv. osv. osv.

Det er det, man kalder „teknisk Ob-

struktion". Den er blevet anvendt hyp-

pigst i det wienske Deputeretkammer,

men den er ogsaa en vel kendt Frem-

toning i Budapest. Man slaas mere i

„Cis" end i „Trans", man spiser under

eventuelle Nattemøder mere Gullach i den

ungarske Parlamentsbygning end i Theo-

philus Hansens parlamentariske Pragt-

bygning; men Methoden er den samme.

Og hvad Budapest har forsømt, har det

i det sidste Aar indhentet ved den mest

langvarige „tekniske Obstruktion", som
Verden hidtil har oplevet, og ved de ene-

staaende Udsmidningsscener ved „Bra-

chialmagt", som det saa smukt hedder i

det ungarske Parlamentssprog, hvorved

Grev Stefan Tisza den 5., 7., 8, og 10.

Juni 1912 gjorde Ende paa den lang-

varige Obstruktions- Kamp.
Denne mærkelige Kamp, der har en

Betydning, som naar langt ud over Trans-

leithaniens Grænser, er Udslag af nationale

Strømninger, der gaar tilbage lige til det

mærkværdige Aar, til „48", da Franz

Joseph, der endnu hersker over det habs-

burgske Rige, besteg Tronen.

Man har sagt om en af P>anz Josephs

Forfædre, den af Sejrsgudinden saa lidet

begunstigede Kejser Friedrich III (1440—

93), at han overvandt alle sine Fjender

ved at overleve dem alle. Franz Joseph,

der allerede har regeret et Decennium

længere end den uberømmelige tyske

Kejser, der kæmpede saa uheldigt med
Mathias] Corvinus, har levet længe nok

til at blive sine Fjenders Ven. Han har

i 33 Aar været allieret med Sejrherren

ved Sadowa. Magyarerne, der i 1848

slog hans Hære, har i en Aarrække spil-

let Hovedrollen i hans Rige; hans mest

fremragende Statsmand, var hans Rigskans-

ler Grev Andrassy, hvis Dødsdom han

i sin Tid havde underskrevet, og Sønnen

af den store ungarske Diktator, der i de

ungarske Oprørsdage erklærede det habs-

burgske Dynasti for afsat, har nylig

været Franz Josephs Minister.

Det kan vel trods de mange habsburgsk-

hohenzoUerske Monarkkys, der er blevet

udve.xlede i Hofburg og Schonbrunn,

være tvivlsomt, hvor vidt Franz Joseph

har udslettet Sadovvaminderne af sit

Hjerte. Hverken han eller Magyarerne

har trods den officielle Forsoning og

Forliget af 1867, der skabte det nu-
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værende habsburgske Dobbeltmonarki,

glemt „48".

Det saa dog en lang Tid ud, som om
Minderne fra 1848 var skrinlagte. Un-

garn havde ved Andrassy og hans Mænd
faaet den herskende Stilling i det habs-

burgske Monarki. Magyarerne herskede

over Ungarn, den kække, for den største

Del protestantiske Landadel havde Mag-

ten, og den ungarske Gentrys bedste

Mand, den kloge og energiske Koloman

Tisza førte i femten Aar Regeringens

Tøjler med fast Haand. Det var gode

Dage for de sporeklirrende Herrer, for

gode Dage; de kunde ikke taale dem.

Der gik Korruption i den ungarske Ad-

ministration, den misundte mægtige Tisza-

Clique gav sig for mange Blottelser, der

var andre, som vilde til Fadet, og den

kloge Tisza trak sig i Tide ud af Spillet

og tog i 1885 sin Afsked.

Der var andre, der kom til Magten,

men det var kun Personskifte, ikke System-

skifte, og saaledes er det vedblevet at

gaa. For at forstaa det moderne Ungarns

politiske Historie med de ofte pludselige

og mærkelige Forsoninger og Koalitioner

mellem gamle Modstandere, maa man
holde sig for Øje, at alle Ungarns ledende

Politikere hører til den samme Overklasse,

at' de ofte er torbundne ved Slægtskab

og personligt Venskab. De fleste er Dus-

brødre, og under de sidste Skandaleoptrin

hørte man ofte forbitrede Oppositionsmænd

raabe til Modstanderne: „Jer vil vi ikke

omgaas mere!" Og alle Oppositionspar-

tier har fulgt og følger den samme Tak-

tik, at overbyde Magthaverne i Fordrin-

ger om Reformer, der sigter til at gøre

de ungarske Tropper til en national un-

garsk Hær med ungarsk Kommandosprog
osv. Da Ungarns Konge, Kejser Franz

Joseph, bestemt fastholder, at Dobbelt-

monarkiets Hær skal være „en fælles og

ensartet Krigshær", og bestemt afviser

Tanken om, hvad hans indflydelsesrige

anti-ungarske fortrolige Raadgivere kalder

„en ungarsk Parlamentshær", medens

hele den ungarske Nation dyrker Min-

derne fra 1848, maa ethvert ungarsk

Ministerium komme i en vanskelig og

uholdbar Stilling.

Krise fulgte efter Krise. Det lykkedes

en Tid den store Bankmand, Godsejer og

Studeopdrætter, Herren til Ratot, den

kloge og myndige Koloman Szell at

tilvejebringe ordnede Forhold, og det saa

i nogle Aar ud, som om den nye Kolo-

man skulde komme til at spille en lig-

nende Rolle, som „den store Koloman",

Koloman Tisza havde spillet. Men Franz

Joseph vilde nødigt staa tilbage for sin

hohenzoUerske Allierede; Kejseren for-

langte mere og mere indtrængende en

stor Forhøjelse af Reknitkontingentet. Efter

mange Omsvøb og Betænkeligheder

maatte den ungarske Ministerpræsident

bøje sig for Kejser-Kongens Fordringer,

og i December 1902 forelagde Szell det

ungarske [Parlament et Lovforslag om at

forhøje Rekrutkontingentet.

Dermed begyndte den ungarske Krise,

som nu har varet i næsten ti Aar. Det

ene ungarske Ministerium faldt efter det

andet for Oppositionens Angreb. Saa

kom Aaret 1908 med Annexionen af Bos-

nien og Herzegowina og den overhæn-

gende Krigsfare. Franz Joseph og Tron-

følgeren, Erkehertug Franz Ferdinand —
der næppe følte sig særligt tiltalte af den

Maade, hvorpaa Kejser Wilhelm frem-

hævede, at det var ham, der havde holdt

sin Haand over det habsburgske Monarki

og sikret det mod den russisk-serbiske

Fare ved at stille sig ved dets Side „in

schimmernderWehr",— foriangtemed vox-

ende Bestemthed, at den østerrigsk-ungar-

ske Hær skulde bringes op til en Højde,

der nogenlunde svarede til Dobbeltmonar-

kiets Folketal. Den østerrigske General-
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stab og Krigsministeriet udarbejdede en

Rekrutlov og militære Lovforslag, der var

beregnede paa at forege den østerrigsk-

ungarske Hærs Fredsstyrke fra 290,CØD

til 350,000 iMd., dens Krigsstyrke fra

900,000 Md. til P/^ Mill. Til Gengæld

skulde der tildels indføres toaarig Tjeneste-

tid; ved Kavalleriet og det ridende Ar-

tilleri skulde der være treaarig Tjeneste-

tid, i Marinen skulde man tjene i fire Aar,

men til Gengæld blev der ydet de Værne-

pligtige, der maatte tjene mere end to

Aar, betydelige Lettelser ved senere Ind-

kaldelser. Der blev tillige forelagt For-

slag om en tidssvarende Reform af den

højst forældede militære Retspleje.

Militærlovforslagene stødte paa haard-

nakket Modstand i det ungarske Depu-

teretkammer, hvor Oppositionen søgte at

benytte Lejligheden til at komme til

Magten,

Efter Koloman Szells Fald i Juni 1903

havde der hersket en stadig Krise i Un-

garn. Da Krisen under Kampministeriet

Fejervary var paa sit Højdepunkt, havde

dette Ministeriums Indenrigsminister Kri-

stoffy stanset Krisen ved en dristig, ligefrem

genial Manøvre. Det reaktionære Ministe-

rium fremsatte Forslag om en demokra-

tisk Valgreform, og Kristoffy vandt Kej-

seren for denne mærkelige Plan ved at

forestille ham, at man ved at indføre den

almindelige Valgret vilde bringe nye Ele-

menter trem og svække, maaske bryde

den herskende Overklasses Magt. Kej-

seren blev saa overbevist om denne

Tankes Rigtighed, at han besluttede at

anvende den ogsaa i Østerrig. Dér blev

Reformen gennemført; i Ungarn spiller

den endnu en Hovedrolle i Partistriden.

Det lykkedes ganske vist Ministeriet

Fejervary-Kristoffy at skræmme Oppo-

sitionspartierne ved deres Plan og bringe

dem til at stanse Kampen; men da

Oppositionens Førere derefter kom til

Magten, sørgede de for, at Valgreformen

stadigt blev udsat.

Valgreformbevægelsen fremkaldte nyt

Kaos i Ungarn, og der var under disse

Forhold ingen som helst Udsigt til, at

Militærlovene vilde kunne gennemføres.

Saa besluttede Franz Joseph sig i Januar

1911 til at overlade Magten til Grev

Khuen-Hedervary, der allerede een Gang,

i Aaret 1903, forgæves havde forsøgt at

bekæmpe Oppositionen. Grev Khuen dan-

nede et Ministerium, og han søgte at

danne et nyt Parti, der skulde gøre Ende
paa de ørkesløse Stridigheder — et na-

tionalt Arbejdsparti.

Her traadte den Mand, der i den nu

forløbne Maaned i saa høj Grad har til-

trukket sig Verdens Opmærksomhed,

Grev Stefan Tisza, atter frem paa den

politiske Arena, hvor han var optraadt før

som „stærk Mand".

Grev Stefan Tisza er den store Kolo-

man Tiszas Søn og ligner i mange Hen-

seender sin Fader. Han er født 1861.

Efter at have fuldført sine Universitets-

studier, tildels i Tyskland, kastede han

sig over økonomiske Studier, og den

unge Tisza traadte, lige som saa mange

andre liberale magyariske Koryfæer, i

Spidsen for en Bank. Hans økonomiske

Studier synes ikke at have gjort ham
til en stor Forretningsmand. Skønt den

Tisza'ske Industri- og Handelsbank fik

betydelig Statsunderstøttelse, maatte Ban-

ken likvidere; dens Ledere havde indladt

sig paa meget dristige Spekulationer, der

mislykkedes, i rumænske Petroleuinskilder.

Selvfølgelig er denne Affære ofte bleven

benyttet til Udfald mod Tisza, men han

har kunnet afvise alle Angreb paa hans

personlige Hæderlighed.

Ved sin Onkel, Grev Ludvig Tiszas

Død blev Stefan Tisza Greve og stor

Godsejer. Godserne var ganske vist i en

meget daarlig Forfatning, men Stefan
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Tisza bragte dem med stor Energi paa

Fode og blev en rig Magnat. Han var

og er en ivrig Sportsmand, ganske sær-

ligt en dygtig Rytter — han har selv

ved Væddeløb redet sin Hest. En elsk-

værdig Personlighed havde han aldrig

været. Da han var bleven Greve og Rig-

mand, optraadte han ikke blot som en

udpræget Aristokrat; hans hele Optræden

var præget af en ret brutal Herskesyge,

og han var personlig kun lidet afholdt

af sine egne Standsfæller. Han var vel

bleven Minister, men man havde sendt

ham til Wien som Minister a latere, det

ungarske Kabinets Repræsentant hos Kej-

seren ^ den samme Ministerpost havde

hans Onkel havt.

Nogen fremtrædende Rolle havde den

store Koloman Tiszas Søn aldrig spillet,

før Franz Joseph efter Koloman Szells

Dimission i Juni 19J3 overdrog ham
Dannelsen af et nyt ungarsk Ministerium.

Man kunde vel forbavses over, at Mo-

narken overdrog netop den saare upopu-

lære og umedgørlige Grev Tisza at løse

den Opgave, som den erfarne, smidige og

dog bestemte Koloman v. Szell ikke havde

kunnet magte. Men som Minister a latere

havde Grev Tisza vundet Kejserens Til-

lid. Grev Tisza plejede selv at udgive

sig for „den stærke Mand", hvis Haand

Ungarn og Dynastiet trængte til; Kejseren

og de mest indflydelsesrige Kredse i Hof-

burg mente, at Tisza virkelig var en

stærk Mand. Grev Tisza fandt dog i de

ledende Kredse i Budapest alle Døre luk-

kede, og den 19. Juni maatte Tisza med-

dele Kejseren, at han ikke kunde løse

den Opgave, der var stillet ham. Kej-

seren kaldte da Grev Kimen- Hederva ry,

der havde Ord for at være „en endnu

stærkere Mand end Grev Tisza " . „Pachaen

fra Agram" dannede et Ministerium; men
den Khuenske Æra blev kun kort. Den

16. September 1903 udstedte Kejseren en

Armébefaling, hvori han erklærede, at

han aldrig vilde opgive den Ret og Myn-
dighed, der tilkom den øverste Krigsherre,

og tilføjede: „Fælles og ensartet, som
min Hær er, skal den vedblive at være."

Det ungarske Uafhængighedsparti be-

svarede Kejserens Erklæring med en

Mod-Erklæring: „Den ungarske Hær er

Nationens Hær, ikke Kejserens Hær".

Stormen brød løs paany, og den 29.

September maatte Grev Khuen opgive

Magten. Da Lukacs forgæves havde

søgt at danne et nyt Kabinet, kaldte

Kejseren atter Grev Tisza, og nu greb

det liberale Parti i sin Nød efter denne

Redningsplanke. Da Grev Tisza den 26.

Oktober 1903 traadte ind i det liberale

Partis Klub i Budapest for at meddele,

at han var udnævnt til Ministerpræsident,

blev han modtaget med en saa overvæl-

dende Jubelstorm, at han selv fik Taarer

i Øjnene.

Den indflydelsesrige Politiker og store

Taler Grev Albert Apponyi gjorde et kraf-

tigt Forsøg paa at hindre, at det liberale

Parti akcepterede Tiszas Program, der

gik ud paa at hævde Monarkens i 1867

anerkendte „Majestætsrettigheder" med
Hensyn til Hærens Kommando- og Tje-

nestesprog. Men Szell støttede Tisza,

Tisza førte Diskussionen paa det liberale

Partis Møder med en Klarhed, der vakte

Beundring, og med en ganske over-

raskende Smidighed, og han vandt en

afgørende Sejr. Den 30. Oktober 1903

Kl. 1 Eftermiddag kunde det liberale

Partis Præsident forkynde, at Partiet

havde vedtaget det af dets Nimandsudvalg

udarbejdede militære Program med de af

den designerede Ministerpræsident fore-

slaaede Modifikationer. Samme Dags Af-

ten rejste Grev Tisza til Wien, og den

31. Oktober forelagde han i Hotburg sin

Ministerliste, der straks blev godkendt af

Kejseren.
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Grev Tisza optraadte ogsaa som Mi-

nisterpræsident med en Smidighed, som

ingen havde ventet hos den ellers saa

umedgørlige Aristokrat : han søgte endog

at vinde og vandt Popularitet ved den

Bestemthed, hvormed han hævdede Un-

garns Selvstændighed overfor den øster-

rigske Ministerpræsident v. Koerber. Men
Grev Tisza nærede allerede den Gang

Planer om en ny Forretningsorden, der

skulde give Deputeretkamrets Præsident

Magt og Midler til at bryde al Oppo-

sitions-Obstruktion, og da Oppositions-

partierne efter en kortvarig Forsoning med

Tisza sluttede sig sammen under Grev

Apponyis Ledelse, gennemførte han ved

en dristig Overrumpling, trods Opposi-

tionens rasende Modstand, sin Plan.

Paa Regeringspartiets, det saakaldte

liberale Partis Møde den 14. November

1904 bebudede Ministerpræsident Tisza,

at der vilde blive forelagt Kamret en

Lov, der skulde hindre den tekniske Ob-

struktion. De Liberale vedtog med Be-

gejstring at støtte Tisza, og den 16. No-

vember forelagde den liberale Klubs Vice-

præsident, Daniel efter Aftale med Tisza

det bebudede Lovforslag. Tisza moti-

verede sin .,Lex Daniel" ; Oppositionen

kaldte den .,Mundkurvloven". Efter

to Dages Forhandlinger fremkaldte Grev

Tisza i Forening med Kamrets Præ-

sident Afgørelsen i Kamrets Eftermiddags-

møde den 18. November 1904. Der blev

i Begyndelsen af Mødet rettet voldsomme

Angreb mod Tisza og Præsidenten. „Den

Røver! Den Skurk:" raabte man fra Oppo-

sitionens Rækker til Ministerpræsidenten og

Kamrets Præsident, og der herskede en

voldsom Larm. Præsidenten udsatte Mø-

det. Da Mødet blev genoptaget, tog Tisza

Ordet. Under stadige, ofte langvarige

rasende Afbrydelser fra Oppositionen og

tilsvarende vældige Bifaldssalver fra

Flertallet rettede Ministerpræsidenten en

Række voldsomme Udfald mod Grev
Apponyi og mod hele Oppositionen. Da
det var Tisza umuligt at faa Lov til at

tale i Ro, erklærede han pludselig, at

øjeblikket nu var kommet til at befri

Landet for Obstruktionens Skændsel.

Det var aabenbart det aftalte Løsen.

Hele Majoriteten rejste sig og raabte:

.,Til Afstemning!"

„Ja" — raabte Tisza med en Torden-

røst, der overdøvede Larmen — „lad os

nu gøre Ende paa den Komedie ! Til

Afstemning!"

Næppe havde Ministerpræsidenten ud-

talt disse Ord, tør Kamrets Præsident

rejste sig og erklærede, at Daniels Forslag

— „Mundkurvloven" eller som andre

kaldte den „Guillotineloven" — var en-

stemmigt vedtaget. Først nu kom Oppo-

sitionen til Klarhed over Tiszas og Fler-

tallets Manøvre, og dens Harme over

Tiszas vellykkede Overrumpling gav sig

Udslag i vilde Scener. Den Deputerede

Rakoczy rev en Bunke Dokumenter ud

af Haanden paa Præsidenten og spredte

dem i Salen, andre bombarderede Præsi-

dentens Plads med Blækhuse, Bøger osv.

osv. xMen Kl. 9^/^ var alt stille og roligt.

Grev Tisza havde sejret, men Oppo-

sitionen opgav ikke Kampen Den 13.

December stormede Oppositionen Parla-

mentssalen, kastede Politiet, der vilde

spærre den Vejen, paa Gaden og erobrede,

efter en vældig Kamp paa Næverne med
den nye Tiszaske Parlamentsgarde, Præ-

sident-Tribunen. Baron Ivar Kaas og Paul

Nessi væltede Husets Bord, samtlige Mi-

nisterfauteuils blev ødelagte, og den De-

puterede med det stilfulde Navn Hallo

konstaterede Sejren ved at slynge Præsi-

dentstolen ud i Salen, hvor den i Faldet

knustes med et vældigt Brag. Nogle De-

puterede gav sig til at pibe, andre tændte

deres Cigaretter ; Kamrets Kvæstor sendte

Bud til „Redningsselskabet" for at faa de
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saarede Gardister forbundne. En Rigs-

dagsmand greb Formandsklokken og

svingede den til Ære for Sejren, medens

Sejrherrerne raabte: ,,Nu kan man holde

Møde i denne Sal!"

Sejrherrerne fik foreløbigt ikke Lejlig-

hed til at holde Møde i Salen. Grev

Tisza besvarede Oppositionens vellykkede

Stormangreb med at opløse Deputeret-

kamret. Men ved Valgene i Januar 1905

led Grev Tisza et stort Nederlag, han

maatte træde tilbage, og i henved sex

Aar var „den stærke Mand" en politisk

død Mand. Men hans Tid kom igen, og

den 4. Juni 1912 tog han Revanche ved

en Gentagelse af den vellykkede Over-

rumpling, som han havde foretaget den

18. November 1904.

Da Oppositions-Koalitionen havde maat-

tet opgive Magten, da Kejseren og navn-

lig Tronfølgeren forlangte, at Militærlovene

skulde gennemføres, og da Grev Khuen

i Januar 1911 atter blev Ministerpræsident,

traadte Grev Tisza ved hans Side atter

frem paa Arenaen. Tisza organiserede

med stor Energi og egenlig ogsaa med
stor Behændighed et nyt Regeringsparti,

„det nationale Arbejdsparti". Khuen og

Tisza forstod at paavirke Stemningen ved

at fremhæve den voxende Uvillie, som
Tronfølgeren — der ikke mere modtog

nogen ungarsk Partifører, ikke en Gang,

naar Partiføreren var bleven Minister —
lagde for Dagen overfor Ungarn, og ved

at henvise til de Forviklinger, som kunde

opstaa mellem Ungarn og Kronen, hvis

den gamle Kejser faldt bort, før Militærlov-

Krisen var endt. Oppositionens besindige

Førere havde ogsaa Blik for de Farer,

som et Tronskifte kunde fremkalde,

men de kunde ikke opgive Kampen og

lod sig lede af den yderliggaaende Oppo-

sitions uklare, men hensynsløse Fører,

Deputeretkamrets Ex -Præsident Julius

V. Justh. Der blev ført en voldsom Valg-

kamp, men Khuen-Tisza og Regerings-

partiet vandt Valgslaget i Juni 1911, og

Grev Tisza stod derefter som Regerings-

partiets rette Fører.

Militærlovforslagene blev forelagte det

nj'e Kammer. Et betj'deligt Flertal af

Kamrets Medlemmer var vitterligt villigt

til at vedtage Lovforslagene, men Oppo-

sitionen fordrede, at Valgreformloven

først skulde vedtages. Det var givet, at

der herskede dj^btgaaende Uenighed om
Valgreformerne, ogsaa indenfor Opposi-

tionspartiernes Rækker, der var ingen Ud-

sigt til, at den Sag kunde ordnes i en

overskuelig Fremtid, og Grev Khuen

modsatte sig derfor med god Grund

Oppositionens Fordring. Men Opposi-

tionen førte Kampen med al Sejghed,

siden den 24. November 1911 med gen-

nemført „teknisk Obstruktion". Grev

Khuen søgte at stanse Obstruktionen

ved P'orlig med Oppositionen. Grev Ap-

ponyi og Grev Andrassy, der vistnok selv

ønskede, at Militærlovene maatte blive

vedtagne, naar blot de selv kunde und-

gaa at svække deres Popularitet ved

at stemme for dem, viste ogsaa Til-

bøjelighed til Overenskomst med Khuen,

og det saa flere Gange ud, som om det

skulde lykkes at stanse den ungarske

Krise paa fredelig Maade; men Justh

formaaede altid i det afgørende Øjeblik

at bringe de andre Oppositionsførere til

at opgive Underhandlingerne. Grev Khuen

forsøgte tilsidst at bryde Modstanden mod

Militærlovene ved at erklære, at Franz Jo-

seph havde truet med at abdicere. Denne

Manøvre mislykkedes, og den 17. April

1912 maatte Ministeriet Khuen indgive

sin Demission. Kejseren henvendte sig,

som saa ofte før under vanskelige Forhold,

til sin særlige Tillidsmand, „den snu Ar-

menier", Finansminister Ladislaus v. Lu-

kacs, og overdrog ham at danne et Mi-

nisterium og endelig gennemføre Militær-
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lovene. Lukacs dannede den 22. April

et nyt Ministerium og overdrog i Forbin-

delse med Regeringspartiet •— Arbejds-

partiet — Grev Tisza den Opgave, at

stanse Obstruktionen i Deputeretkamret.

Oppositionen anede, hvad den kunde

vente sig af Grev Tisza, der atter den 4.

September 1911 i en Tale, som han

holdt i Szolonta, med al Bestemthed

havde erklæret, at der maatte skaffes

Orden i Deputeretkamret ved en ny For-

retningsorden. Da Deputeretkamrets Præ-

sident Navay demissionerede, og da Re-

geringspartiet skred til at vælge Grev

Tisza til Præsident, rejste Oppositionen

voldsom Modstand mod dette Valg. Men
Regeringspartiet satte sin Villie igennem,

og den 22. Maj blev Grev Stefan Tisza

valgt til det ungarske Deputeretkammers

Præsident.

Grev Tisza fik strax Lejlighed til at

optræde og optraadte som „stærk Mand".

Den 23. Maj kom det i Anledning at

Generalstriken til blodige Gadekampe i

Budapest. Man opfordrede Tisza til at

udsætte Kamrets Møde, men han erklæ-

rede, „at Kamret ikke var en gammel

nervøs Jomfru" — og Mødet fortsattes.

Lukacs forsøgte først at underhandle

med Oppositionen, og det saa atter et

Øjeblik ud til Forlig. Oppositionen gjorde

ret væsenlige Indrømmelser og tilbød den

1. Juni en midlertidig Militærlov paa

4—6 Aar. Lukacs forlangte Betænknings-

tid, men den 3. Juni besvarede han

Oppositionens Fredsforslag med et høfligt,

udførligt motiveret, men bestemt Afslag:

han kunde ikke akceptere en provisorisk

Ordning og maatte fastholde Regeringens

Forslag.- Oppositionen besvarede Lukacs'

Ultimatum med en Krigserklæring.

Grev Tisza traf allerede samme Dag,

den 3. Juni, i al Hemmelighed Forberedel-

ser til det afgørende Slag. End ikke

Regeringspartiet synes at have været
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indviet i hans Plan ; det er ogsaa muligt,

at han gennemførte den hurtigere, end

han selv havde ventet. Hans Taktik var

den samme, som han havde anvendt

den 18. November 1904.

I Kamrets Møde den 3. Juni meddelte

Præsident Tisza ganske uventet, at den

Deputerede Emmerich Szepeshazy (Med-

lem af Arbejdspartiet) i Henhold til For-

retningsordenens Prg. 203 havde indbragt

Forslag om, at Deputeretkammeret dag-

lig skulde afholde to Møder, fra Kl. 10

til 2 og fra Kl. 4 til 8. Tisza erklærede,

at dette Forslag vilde blive sat under Af-

stemning uden Debat ved Slutningen af

det næste Møde. Arbejdspartiet hilste

Præsidentens Ord med vældige Bifalds-

salver, Oppositionen demonstrerede under

frygteligt Spektakel; Tisza fastholdt med

urokkelig Koldblodighed sin Beslutning

og henviste, under nye Bifaldssalver

fra Flertallet, til, at selve Julius Justh i

sin Tid havde fortolket Forretningsordenen

ganske paa samme Maade.

En Række Deputerede forlangte Ordet,

men Tisza erklærede, at de ikke fik

Ordet, og han raabte pludselig: „Jeg

beder de Deputerede, der stemmer for

mit Forslag, rejse sig." Hele Regerings-

partiet foer op under stormende Eljen-

raab, og Tisza erklærede, uden at be-

kymre sig om Oppositionens Larm og

Raab, at hans Forslag var vedtaget.

Det var Indledningen til Kampen. Det

store Slag blev leveret allerede den næste

Dag, den 4. Juni.

De ungarske Rigsdagsmænd var tidligt

paa Færde Tirsdagen den 4. Juni. Man

havde ganske vist ikke nogen Anelse

om Tiszas Overrumplingsplan, men man

anede, at der vilde foregaa noget. Re-

geringspartiet frygtede for, at Opposi-

tionen, ligesom i de Tisza'ske Kamp-

dage 1904, skulde bemægtige sig Præsi-

dentpladsen og slaa Præsidentstolen i
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Stykker; Oppositionen vilde nøje vaage

over Tisza-Flertallets Manøvrer. Rigs-

dagens Møde skulde begynde Kl. 10;

allerede Kl. 8V2 befandt den største Del

af Rigsdagsmændene sig i Parlaments-

bygningen.

Da Tiden til Mødets Begjmdelse nær-

mede sig, begav en talrig Skare af Ar-

bejdspartiet sig til Grev Tiszas Bolig for

at eskortere ham. Udenfor Parlaments-

bygningen var der samlet en hel lille

Hær, Infanteri, Kavalleri og Gendarmer.

Hele Politistyrken var paa Benene, og

rundt om i Parlamentsbygningen var

der fordelt Politimandskab, som dog

holdt sig omhyggelig skjult. Man havde

kun udstedt Adgangskort til Tilhorer-

pladserne til ganske paalidelige Personer,

og til det øverste Galeri havde kun Op-

dagelsesbetjente faaet Adgang. Galenet

over Præsidentpladsen var tomt.

Da Grev Stefan Tisza Kl. lO,^^ uåb-

nede Mødet, var dog alt roligt; det

eneste mærkelige, man saa, var sex

tj^vke Bind af Kamrets stenografiske

Protokol, der laa paa Præsidentbordet.

Tisza forberedte sig tydeligt nok paa at

slaa Oppositionen med dens egne Føreres

tidligere Udtalelser. Baade Grev .'\ndrassy

og Julius V. Justh havde i sin Tid sagt

meget, som Tisza nu kunde bruge, om
Bekæmpelse af „den tekniske Obstruk-

tion".

Man begyndte dog først at ane, at

der skulde foregaa noget mærkeligt, da

Grev Tisza, efter at han havde meddelt,

at den første Sag paa Dagsordenen var

Fortsættelse af Militærlovforslagets Be-

handling, trods Oppositionens voldsomme

Protester afviste Oppositionens Talere, der

forlangte Ordet til Forretningsordenen.

Tisza begyndte derefter selv at holde

en Tale, hvori han indtrængende for-

manede Oppositionen til „endelig en Gang
at standse paa det farlige Skraaplan".

Tisza blev ved hver Sætning afbrudt af

øredøvende Larm og fornærmelige Til-

raab; Kamrets tidligere Præsident Julius

V. Justh skreg sig hæs ved at raabe:

„Kom ned fra Præsidenttribunen!" Fler-

tallet besvarede Oppositionens Demon-
strationer med kraftige Bitaldssalver og

Raabene: „Eljen Tisza!" Da Grev Tisza

endelig citerede Grev Julius Andrassys

tidligere skarpe Udfald mod den tekni-

ske Obstruktion, blev Oppositionen helt

rasende. Tisza talte, men ingen kunde

høre. hvad han sagde, og han kaldte,

medens han talte, en hel Række Oppo-

sitionsmænd, der afbrød ham, til Orden.

Adskillige Oppositionsmedlemmer ham-

rede af alle Kræfter løs med deres Pult-

laag, og man hørte en skingrende Pibe.

Saa saa man, at Grev Tisza bøjede

sig ned mod Stenograferne, der rejste

sig for at kunne opfange hans Ord eller

rettere hans Raab — han begyndte at

blive hæs. Pludseligt afbrød Tisza med

en foragtelig Bevægelse sine Bestræbelser

for at blive hørt. Sekretærerne og der-

efter Ministrene rejste sig, nogle Med-

lemmer af Regeringspartiet raabte noget

til deres nærmest siddende Partifæller,

hele Arbejdspartiet rejste sig, og man
saa, at Tisza „med Jernro" bevægede

Læberne. Ogsaa Oppositionen rejste sig,

trampede og hamrede med Pultlaagene.

Grev Michael Karolyi gik ligbleg op

og ned mellem Oppositionens Bænke

;

kun Grev Apponyi sad stille og sam-

mensunken paa sin Plads, medens hans

Partifæller, der slet ikke vidste, hvad

der egentlig foregik, raabte „Skurk!

Nederdrægtigt!" osv. op til Præsidenten.

Salen genlød af Larmen af Piber og

Barnetrompeter.

Kl. IQ-*" forlod Grev Tisza sin Plads.

Det historiske Kvarter var forbi, og først

nu erfarede Oppositionen og Referenterne,

hvad der var foregaaet. Medlemmer af
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Regeringspartiet meddelte Oppositionens

Medlemmer, at de Scener, der var fore-

gaaede, betød, at Militærlovforslaget var

vedtaget en bloc. Grev Tisza gav selv

Referenterne Meddelelse om den store

Begivenhed.

Grev Tisza havde vundet en stor Sejr

og gjort det habsburgske Dobbeltmonarki

og dets Hersker en stor Tjeneste. Mili-

tærlovene skulde ganske vist, før Monar-

ken kunde sanktionere dem, vedtages i

samme Skikkelse, hvori de den 4. Juni

var vedtagne i det ungarske Deputeret-

kammer, af det ungarske Overhus og af

det østerrigske Parlament; men der var

Grund til at tro, at Lovforslagene her

ikke mere vilde støde paa stor Modstand.

Den Betragtning, at den Tisza'ske Ma-

nøvre ikke kunde gentages, og at det

altsaa var umuligt at foretage Ændringer

i Militærlovene, hvis de overhovedet

skulde gennemføres, maatte ligefrem tvin-

ge de ungarske Magnater og det øster-

rigske Rigsraad til at vedtage Lovforsla-

gene i den Skikkelse, hvori de var ble-

vet vedtagne i det ungarske Deputeret-

kammer den 4. Juni. Og hvor stort

Raseri end Tiszas Overrumpling frem-

kaldte hos Oppositionen, var den og

dens Førere vist egenlig ret tilfredse med,

at den store Kamp om Militærlovene

var endt, uden at de havde behøvet at

opgive deres Modstand mod Lovforsla-

gene.

Grev Tisza havde vistnok handlet

klogt i at nøjes med sin store Sejr

den 4. Juni og roligt lade Oppositionen

foretage de Kraft-Demonstrationer , som

den af Hensyn til sine Vælgere og sin

Fortid maatte foretage, og rase ud. Men
Grev Tisza lod sig af sin Sejr og sit

Temperament forlede til at søge at knuse

Oppositionen.

Baade Regeringspartiet og Oppositionen

samledes strax efter det histoiiske Møde

for at drøfte Situationen. Arbejdspartiet

billigede Præsident Tiszas Optræden. Paa

Oppositionspartiernes Møde førtes der en

stormende Forhandling om, hvor vidt

Oppositionen skulde godkende Afholdel-

sen af Dobbeltmøder ved at deltage i

Eftermiddagsmødet. Tilsidst vedtog Op-

positionen følgende Beslutninger: De i

Dag i Kammeret fattede Beslutninger er

ugyldige. De oppositionelle Partier skal

vedblive at optræde i Forening, og de

vil deltage i Eftermiddagsmødet. Det

blev desuden besluttet, at de opositionelle

Deputerede Kl. 3 skulde samles i en

Kafé, der ligger i Nærheden af Rigsdags-

bygningen, og Kl. v3-V4 skulde drage i

sluttet Trup til Deputeretkammeret, hvis

Eftermiddagsmøde var ansat til Kl. 4.

Regeringen havde truffet omfattende

militære Forberedelser, og Pladsen foran

Rigsdagsbygningen var ved 3-Tiden be-

sat af Militær, Gensdarmer og Politi.

Disse Forholdsregler viste sig at være

temmelig overflødige; Regnen strømmiede

ned, og der var kun faa Tilskuere ved

Oppositionens Fremmarche. Til Gengæld

blev selve Rigsdagsmødet et Spektakel-

og Skandalestykke, hvortil man end ikke

i Wien og i Budapest havde set Mage

før den 4. Juni 1912.

Tisza og Regeringspartiet var forbe-

redte paa det værste; man vidste, at

Oppositionen medførte Piber, Barnetrom-

peter, Sirener og lignende Obstruktions-

Instrumenter og for enhver Pris vilde

hindre en Forhandling. En halv Snes

stærke Rigsdagsmænd havde taget Plads

ved Præsidenttribunen som Garde for

Præsident Tisza.

Kl. 4^1^ traadte en høj, mager Sports-

mand ind i Salen og begav sig med

raske, energiske Skridt hen til Præsident-

pladsen. Det var Præsident Tisza. Næppe

havde han vist sig, før der begyndte en

frygtelig Koncert, der anførtes af Grev
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Josef Karolyi og selve Ex-Præsident v.

Justh og blev udført med saa stor Energi,

at Arbejdsparliets Eljen-Raab for Tisza

druknede i Larmen. Af og til hørte

man Justh raabe nogle frygtelige Skælds

ord op til Præsidenten. I nogen Tid

blev Grev Tisza siddende rolig i sin

Fauteuil. Saa vinkede han to Sekretærer

hen til sig og noterede Navnene paa de

Deputerede, der ben^'ttede Piber og Trom-
peter. Da denne Scene havde varet om-
trent fem Minutter, ringede Tisza med
Præsidentklokken, men det gav Signalet

til nj^t Spektakel. Oppositionen tram-

pede i Takt og raabte : ., Forræder! Skurk!

Ned fra Præsidentpladsen". Den bedste

Raaber i Striden var Expræsident Justh.

der med skingrende Stemme uafbrudt

raabte: „Skurk! Skurk!"

Kl. 4-^ syntes Oppositionen at være

træt, men da Grev Tisza atter greb Præ-

sidentklokken, brød Larmen løs paany.

Tisza noterede atter ved Sekretærernes

Hjælp nogle Deputerede.

Grev Tisza: „Ærede Hus!" Larm.

„Ærede Hus!" Nu rykkede Kamrets „stør-

ste Mand", Georg Szmrecsanyi, en sand

Kæmpeskikkelse, frem med en til Man-
dens Størrelse svarende Brandtrompet,

og han viste strax, at han alene var

Rigsdagsmand for at standse enhver Rigs-

dagsforhandiing. Da Tisza for tredie

Gang vilde tage Ordet, kom alle Oppo-

sitions-Instrumenterne frem. Man hørte

ikke. hvad Præsidenten sagde, men man
saa, at han bevægede Læberne. Senere

blev det konstateret, at Præsident Tisza

havde erklæret, at han, hvis Oppositionen

vedblev at te sig saa ubændig, vilde

være tvungen til at lade Urostifterne

fjerne fra Parlamentet.

Kl. 4'/2 rejste Tisza sig og forlod Sa-

len. Han forsøgte flere Gange at gen-

optage Mødet, men blev hver Gang mod-
taget med en frygtelig Obstruktionskoncert.

Da Grev Tisza Kl. 4^*^ atter genoptog

Mødet i det ungarske Deputeretkammer,

blev han atter modtaget med en frygte-

lig Koncert af Fløjter, Trompeter, Sirener,

og det var ham umuligt at gøre sig

forstaaelig. Han noterede paany roligt

nogle Urostiftere. Da han søgte at tage

Ordet, lød der gennem Larmen frygte-

lige Hyl, og selv Stenograferne kunde

ikke opfange hans Ord; han maatte med
Fingrene antyde, at Mødet var udsat en

halv Time. Kl. 4^^ forlod han Salen.

Denne Gang gjorde Præsident Tisza Al-

vor af sine Trusler, og Politiet ryk-

kede op ad Trapperne. Kæmpen Georg

Szmrecsanyi raabte med sin vældige

Røst: „Der er Politi i Deputeretkamret!"

Fra Arbejdspartiets Rækker svarede man:

„Det er ganske i sin Orden!" Opposi-

tionen vedblev at lade sine Fløjter og

Trompeter lyde. Kl. 5^ traadte Over-

inspektør ved Politiet Paivlik ind i Salen

med to Politiinspektører og 120 Politi-

betjente. Politiet omringede de to Seg-

menter paa venstre Side af Salen, hvor

Oppositionen har sine Pladser; i Midten

af Salen opstillede Politiet sig i tre Ræk-

ker. Oppositionens Medlemmer raabte

til Politiet: „Det er Skurkestreger! Betalt

Bande! Kujoner!" osv. Politicheferne

tog intet Hensyn til disse Raab. Oppo-

sitionsførerne søgte at forklare Pawlik,

at Politiets Optræden var ulovlig. Pawlik

svarede, at han havde Befaling til at

fjerne Urostifterne. „Fra hvem?" „Fra

Kamrets Præsident!" „Han er ikke lov-

lig valgt!" Pawlik erklærede, at det var

en Sag, han ikke kunde blande sig i.

Georg Szmrecsanyi havde taget Stilling

paa en Pult; han blæste i sin Brand-

trompet og raabte: „Landsforrædere!

Skurke! Svin!" Tisza stod med kors-

lagte Arme ved en af Indgangene til

Salen og betragtede den mærkelige Scene.

Kl. 5 Vi begyndte „Udsmidningen".
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Pawlik optraadte med den største Ro

og Høflighed baade overfor „Excellen-

cerne" og de andre Deputerede. Under

mere eller mindre Modstand blev 23

Deputerede førte ud af Salen. Nogle

maatte slæbes ud, men i det Hele gik

det her, som det saa ofte er gaaet i

det franske Deputeretkammer. Den De-

puterede erklærede, at han kun vilde

vige for Magten. Politiinspektøren lagde

Haanden paa den Deputeredes Skulder

og bad ham betragte dette som „Brachial-

magt", hvorefter den Deputerede rejste

sig og forlod Salen, fulgt af to Politi-

betjente. Foruden de af Grev Tisza

noterede blev ogsaa Grev Michael Karolyi

fjernet ; han havde forgrebet sig paa Po-

litiet, og Pawlik lod ham af egen Magt-

fuldkommenhed føre ud af Salen.

Kl. 5,^'^ forlod Politiet Salen, men fem

Minutter efter fandt Præsident Tisza sig

atter foranlediget til at anvende Bra-

chialmagten. 19 Deputerede blev sat

paa Porten, blandt dem en evangelisk

Præst, Koloman Kovacsy, der teede sig

som en rasende og raabte: „Gud straffe

Stefan Tisza! Forbandet være hele hans

Slægt!"

Kl. 6 var ogsaa denne parlamentariske

Udsmidningsscene forbi. Da Grev Tisza

atter viste sig i Salen, raabte Grev Ap-

ponyi; „Vi forlader Salen som Tegn paa

Protest!" Alle Oppositionens Medlemmer

forlod, med Grev Apponyi i Spidsen,

Deputeretkamret, hvor Arbejdspartiet der-

efter var alene tilbage med Grev Tisza,

der nu kunde tale i Ro.

Grev Tisza indrømmede, at Forretnings-

ordenen ikke indholdt nogen anden Hjem-

mel for hans Handlemaade end en Hen-

visning til „Tilfælde, hvor Præsidenten

nødvendigvis straks maatte træffe P^or-

holdsregler" ; men han hævdede, at det

havde været nødvendigt at skride ind

mod Oppositionens „Børnestreger". „Da

det er Præsidentens Pligt at hævde Ro

og Orden, har jeg ifølge vore hellige

Pligter overfor det ungarske Parlament

og efter min Overbevisning suppleret For-

retningsordenen. Da jeg havde overtydet

mig om, at jeg ikke paa anden Maade

kunde stanse den øredøvende Larm,

har jeg ved Kvæstorens Hjælp sørget for

at faa væbnet Magt og givet Politiet In-

struktioner om at fjerne de Medlemmer,

der, trods gentagne Opfordringer, vedblev

med deres Optræden. Nu maa ogsaa

Deputeretkamret tage Stilling til disse

Fænomener. Derfor opfordrer jeg Huset

til, i Henhold til Forretningsordenens

Pargr. 255, at anmode Immunitetsudval-

get om at forelægge Huset Beretning om
følgende Deputeredes Optræden inden 24

Timer". Præsidenten oplæste Navnene

paa de Deputerede, som han havde paa-

lagt Politiet at udvise, og føjede hertil

Grev Karolyi. Tiszas Tale blev hilst

med stærkt Bifald, og Regeringspartiet,

der nu var alene paa Valpladsen, vedtog

enstemmigt Tiszas Forslag. Grev Tisza

opfordrede derefter Kamret til at fatte

Beslutning om Afstemningen i Formid-

dagsmødet. Flertallet ydede Tisza en

stormende Hyldest. Han overlod Vice-

præsident Beothy at lede Forhandlingerne.

Den Deputerede Josef Telegdi holdt en

Tale, hvori han hævdede, at der maatte

gøres Ende paa Obstruktionen, at Majo-

ritetens Villie maatte gøres gældende

(Stærkt Bifald. Det burde allerede være

sket for lang Tid siden !), og at Præsi-

denten kun havde gjort sin Pligt og er-

hvervet sig uvisnelig Fortjeneste ved at

standse Obstruktionen. (Stærkt Biiafd).

„Jeg foreslaar derfor, at vi ved en Beslut-

ning fastslaar den utvivlsomme Kends-

gerning, at Huset ved at vedtage det

Forslag, der nu skal forelægges, og som

er underskrevet af 230 Deputerede, alt-

saa af mere end den absolute Majoritet,
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paa en Maade, der udelukker al Tvivl,

dokumenterer, at det, der er sket i For-

middagsmødet, er sket i Overensstemmelse

med Husets afgjorte Flertal". Derefter

forelagde Taleren den af Arbejdspartiet

vedtagne Beslutning, der billigede Præsi-

dentens Optræden i Formiddagsmødet.

Grev Tisza tog Ordet fra sin Plads i

Salen for at motivere sin Optræden. Han
appellerede stærkt til Ungarernes patrio-

tiske Følelser. Den kroniske Obstruktion

— sagde han — har medført, at man
betragter den ungarske Nation som en

Quantité négligeable, og at man allerede

lige fra høje østerrigske, officielle Kredse

lige ned til den simpleste sydslaviske

Skomager anser den ungarske Nation for

en døende Løve. Vil nogen redde den

ungarske Nation ud af den Tilstand, maa
det være hans første Opgave at gengive

den Magten over den selv for at sætte

den i Stand til at føre en virksom Poli-

tik. Man betegner Forretningsordenen

som Garantien for Forfatningen. Ogsaa

jeg anerkender, at Forretningsordenen er

en nødvendig Rettesnor for Deputeret-

kamrets Virksomhed, men den kommer i

Strid med sin egen Bestemmelse og mi-

ster sit retslige og moralske Grundlag,

naar den fordømmer selve den Institution,

hvis Virksomhed den skal fremme, til

Uvirksomhed. Naar, som Grev Apponjn

har sagt, den ungarske Nations Ret un-

der vor nuværende Forretningsorden er

blevet herreløst Gods. maa hele Parla-

mentet, alle dets Medlemmer, men først

og fremmest Præsidenten, vaage over

denne Ret. Saa længe jeg indtager

denne Plads, vil jeg med Opbydelse af

alle mine Kræfter gøre alt, for at denne

Nationens Ret, som Deres Tillid har lagt

i mine Hænder, ikke bliver herreløst

Gods. (De Deputerede rejser sig, ap-

plauderer i flere Minutter og raaber:

„Eljen Tisza!") Naar jeg er saa lykke-

lig ogsaa fremdeles at bevare Deres Til-

lid, forsikrer jeg Dem om, at jeg ikke

vil blive staaende paa Halvvejen. (De

Deputerede rejser sig atter og applauderer

i flere Minutter). Og naar jeg med Deres

Støtte formaar at fuldføre dette Værk,

kan jeg, naar som helst det skal være,

lukke mine øjne med den ophjøjede Be-

visthed, at jeg ikke har levet forgæves!"

(Stormende Bifald og Eljen-Raab).

Det blev konstateret, at der var 234

Medlemmer til Stede. Derefter blev Te-

legdis Forslag enstemmigt vedtaget un-

der stærkt Bifald. Sluttelig vedtog Kam-
ret Landeværnsloven , hvorefter Mødet

sluttedes Kl. 1,'"'^.

., Den historiske Dag" var forbi. Men
da Grev Tisza den næste Dag, den 5.

Juni, Kl. 10\/2, vilde aabne Mødet, blev han

atter modtaget med øredøvende Spekta-

kel. Skønt Immunitetsudvalget havde

dømt de Udviste til at udelukkes fra

Kamrets Møder i kortere eller længere

Tid, havde de atter givet Møde.

Grev Michael Karolyi optraadte som
en fuldstændig gal Mand ; Expræsident

Julius V. Justh udslyngede de værste

Skældsord mod Tisza; Expræsident

Alexandei Gal truede Præsidenten med

Næverne. — Tisza lod atter Politiet

rykke ind i Salen for at fjerne de

udviste Deputerede , af hvilke flere

gjorde stærk Modstand. Excellensen

Justh maatte slæbes ned ad Trappen at

Politiet.

Den 6. Juni var Helligdag. I Formid.

dagsmødet Fredag den 7. Juni optraadte

Oppositionen paa samme Maade som i

Onsdagsmødet, men Skandalerne fik en

brat, uhyggelig Afslutning ved, at den

Deputerede Kovacs affyrede tre Revol-

verskud, mod Tisza og derefter søgte at

begaa Selvmord. I Eftermiddagsmødet

søgte de udviste Deputerede atter at ind-

tage deres Pladser, men Grev Apponyi
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=^^==^==^= Den ungarske Krise —
havde opfordret Oppositionen til den Dag Disse Forberedelser til en „Mundkurv-

at undgaa larmende Optrin. lov" ophidsede yderligere Oppositionen,

Da Overinspektør Pawlik atter efter og den rykkede Mandag den 10. Juni

Præsidentens Befaling traadte ind i Salen frem med friske Kræfter. Tisza lod atter

og opfordrede de 54 Deputerede, der var de genstridige Deputerede fjerne med

udviste, til at gaa, svarede Julius v. Justh: „Brachialmagt" — en af dem, Pap maatte

„Jeg viger kun tor den raa Magt!" Men bæres ud — og nu besluttede Tisza at

da Pawlik berørte hans Skulder, gik han, gøre Ende paa disse Scener,

hilst af Oppositionen med Eljen-Raab. Da Oppositionens Medlemmer Kl. 3^2

„Vi gaar alle!" raabte Grev Apponyi, rykkede frem til Eftermiddagsmødet,

og hele Oppositionen fjernede sig. fandt de Adgangen til Parlamentsbyg-

De forenede Oppositions-Partier ud- ningen spærret af Militær, og de ud-

sendte samme Dag et Opraab til Na- viste Medlemmer blev afviste. Da de

tionen, hvori de hævdede, at de kæmpede trods gentagne Opfordringer ikke vilde

for Nationens Ret, og erklærede, at Op- fjerne sig, sprængte pludselig 12 beredne

positionen ikke kunde anerkende de Be- Politibetjente frem mod de Deputeredes

slutninger, som Deputeretkamret havde Gruppe. I det yderste Øjeblik gav en

fattet med Krænkelse af Forretningsorde- Politiembedsmand et Tegn, og Rytterne

nen. Det nationale Arbejdsparti svarede standsede — to Skridt fra de Deputerede.

'

strax med „et Manifest til den ungarske Da Grev Albert Apponyi lidt efter ankom

Nation". „Af vor Kærlighed til Fædre- til Parlamentsbygningen, lod han de Med-

landet, af vore Grundloves Aand og vor lemmer af Oppositionen, der befandt sig

Harme over det skændige Misbrug af i Parlamentsbygningen, opfordre til at

vor langvarige, fredelige Taalmodighed" forlade den, da „Oppositionspartierne ved

— hed det i Manifestet — „har vi øst Bajonetterne var hindrede i at udføre

Kraft til endelig at indlede en aaben, deres Pligt". Oppositionens Haab om

mandig Kamp mod det ungarske Depu- Gadedemonstrationer begyndte at gaa i

teretkammers Kræftskade , den stadige Opfyldelse. Der blev ydet Oppositionens

plumpe Obstruktion. I den Kamp vil vi Medlemmer stærk Hyldest, da de drog

sejre, fordi vi maa sejre. Vort Maal er bort, og Julius v. Justh maatte holde en

den parlamentariske Fred, og dette Maal Tale til Folket.

kunde ikke naas uden Kamp. Vi kæm- Tirsdag den 11. var Parlamentsbyg-

per altsaa for Livet, for Forfatningen og- ningen atter afspærret. Deputeretkammeret

for Nationens Fremtid. . . . Leve Kon- vedtog ved Haandsoprahning Forslaget om

gen! Leve Fædrelandet!" Revision af Husets Forretningsorden. Grev

I Mødet den 8. Juni blev Justh og Tisza holdt en Forsvarstale, under hvilken

andre udviste Deputerede atter sat paa de Deputerede rejste sig, og derefter ud-

Døren al Politiet, hvorpaa Resten af Op- satte Deputeretkamret sine Møder til Tirs-

positionen med Grev Apponyi i Spidsen dag den 18. Juni.

forlod Salen under Afsyngelsen af Kos Oppositionen havde haabet, at Kejser

suth- Sangen. Da Flertallet atter var Franz Joseph, der i 1897 havde givet

alene paa Valpladsen, motiverede den De- efter for de truende Revolter i Wien og

puterede Leopold Vendasz et af ham ind- ladet den østerrigske „stærke Mand",

bYSigi Fovsie^g UX en Revision af Husets For- Grev Badeni falde, vilde misbillige Grev

retningsorden. Tiszas diktatoriske Optræden. Kejser= 653 ^=
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Franz Joseph havde ganske vist efter

Kovacs' Attentat tilstillet Grev Tisza en

Depeche, der mod al Skik og Brug var

underskrevet og afsendt af Monarken selv,

og hvori Kejseren udtalte sin Glæde over,

at den Almægtige havde bevaret Tisza.

Men der havde senere udbredt sig Rygter

om, at Kejseren ikke ganske billigede

Tiszas Optræden , og Regeringspartiet

imødesaa med Bekymring den Audiens,

som den ungarske Regerings Præsidium

den 12. skulde have hos Kejseren. Disse

Bekymringer viste sig at være ugrundede.

Kejseren takkede Præsidiet for dets Optræ-

den og havde derefter en længere Sam-
tale med Grev Tisza, der vakte stor Op-

sigt i Wien, hvor man fandt, at han

tog sig fortræffelig ud i sin prægtige Mag-

natuniform.

Oppositionen havde ogsaa næret Haab
om, at Magnaternes Hus skulde forkaste

Militærlovene; men den 15. Juni vedtog

Overhuset med stor Majoritet Lovene,

hvorefter den østerrigske Regering med al

Energi og al Udsigt til et heldigt Resul-

tat skred til at gennemføre Lovforslagene

i det østerrigske Rigsraad.

Grev Tisza havde sejret; han havde

sejret lidt for meget. Han havde vel

handlet klogest i at trække sig tilbage

efter sin Sejr, men den stærke xMand

vilde hævde Magten, og Ministerpræsident

Lukacs følger ham endnu. I Deputeret-

kamrets Mede den 19. Juni forelagde Mi-

nisterpræsidenten et Forslag, ifølge hvilket

Kamret skal kunne frakende genstridige

Delegerede deres Mandat. Foreløbigt er

dette Lovforslag kun en Trusel ; Lukacs

vil afvente, om Oppositionspartiet til Ef-

teraaret vil forandre sin Holdning, før

han skrider til at gennemføre Forslaget.

Tiden maa vise, hvorledes den ungar-

ske Kamp vil udvikle sig til den Tid-

Oppositionen har efter Mødernes Gen-

optagelse atter demonstreret, men Demon-
strationerne har været matte. Militæret

har afvist de udelukkede Deputerede og

hindret dem i at komme ind i Parlaments-

bygningen, og de andre Oppositionsmed-

lemmer har demonstreret — ved ikke at

indtage deres Pladser i Kamret. Men
der foreligger Tegn paa, at en Del at

Regeringspartiet er blevet ret ubehage-

ligt overrasket ved Regeringens For-

slag om, at Deputerede skal kunne fra-

dømmes deres Mandat.

Det er ganske naturligt, at de politiske

Bølger endnu gaar højt i Ungarn, men
Sandsynligheden taler for, at det tid-

ligere eller senere kommer til en For-

soning mellem Oppositionen og Kronen,

og Vejen til denne Forsoning er banet

ved, at Militærspørgsmaalene er bragt

ud af Verden. Det kan Kronen og Un-

garn takke Grev Tisza for, men der er

ikke stor Sandsynlighed for, at „den

stærke Mand" ret længe vil kunne hævde

sin Stilling. Tisza kan ikke vise sig

paa Gaden i Budapest uden Politibeskyt-

telse, og Kossuth-Partiets Organ „Buda-

pest" bragte den 21. Juni en Artikel,

hvori selve den 66aarige Grev Albert

Apponyi med ungdommelig Harme
stempler det Lukacs-Tiszaske Forslag om
Kamrets Forretningsorden som „ Cæsar-

van videts Paroxysme".

Men hvorledes end Grev Tiszas poli-

tiske Fremtid bliver, og hvorledes man
end, fra torskellige Partistandpunkter, vil

bedømme den stejle Aristokrats Optræden,

har han ydet sit Land, dets Monark og

selv sine Modstandere en stor Tjeneste.

Og Grev og Grevinde Tisza imponerede

selv Gadens urolige Elementer, da de

midt under den haardeste Krise i aaben

Ekvipage kørte til Skuepladsen for de

hidtil enestaaende parlamentariske Skan-

daler, til det ungarske Deputeretkammer.



De danske Hold marcherer ud af Stadion.

DEN VTE OLYMPIADE
Anno MDCCCCXII. p. C. n.

Af Læge ALBRECHT MøLLER.

DEN Vte Olympiade er forbi ! Miilarens

Dronning, som i 4 Uger bar Ver-

denens Idræts -Hjerte feber- bankende i sit

Bryst, er atter falden til Ro — træt, men

med den lykkelig overvundne Krises Sejrs-

Smil om sin Mund har hun set Nationernes

Udsendinge drage hjem fra sin gæstfri Stad

— mens Lov-Ordenes Tak endnu klinger i

hendes Øren — tolket i Alverdens Tunge-

maal.

Og rundt om i Landene, hvor man har

fulgt denne Idrættens Verdens-Udstilling med

altopslugende Interesse eller med kølig Ro,

alt efter sin Races særlige Temperament og

Opfattelse — opsummeres og bogføres nu

Tabellernes Tal.

Resultaterne bundfældes, de indvundne

Sejres og lidte Nederlags Lære uddrages for

atter at omsættes i Erfaringens Frugt —
om fire Aar!

Vor Tid har mangt og meget at tage

Vare — vort hastigt aandende Aarhundrede

har allerede i Faddergave fra sin Forgænger

faaet tildelt mange Navne, der hvert er Ud-

tryk for en af de Opgaver, Menneskeheden

og dens Førere særlig syntes at fæstne deres

Opmærksomhed paa, og selv har det unge

Aarhundrede øget Til-Navnenes Række alle-

rede nu.

Man faar tvistes om deres Berettigelse,

deres Værd — ét af de Navne, Eftertiden

sikkert vil hæfte ved vort Seculum, er uden

Tvivl: „Idrættens Aarhundrede".

Vi faar haabe, at vore Efterkommere en

Gang i deres Dom paa dette Punkt vil

kunne sige om os, at vi satte denne Fase

af vort Liv og Færden paa sin rette Plads!

Gav Kejseren, hvad Kejserens var — ikke

for meget — heller ikke for lidt!

Og maaske vil de da levende Slægter

med et Glimt af Taknemlighed forstaa, at

den Bevægelse, der gav vor Tid dette Navn
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blandt de mange andre — og større —
fødtes med Tanken rettet mod dem selv —
fremad, for den kommende Slægt.

Næppe noget Folk, nogen Nation, har

derfor Raad til at stille sig ligegj'^ldig over-

for Idrættens, den legemlige Jdviklings For-

dringer — Idrætsverdenens Krav kan mødes

og vurderes paa forskellig Vis og i forskel-

lig Grad — men ingen kan sidde dem

ganske overhørig.

Og derfor mødes de alle — de store og

smaa Nationer efter Evne og Formue —
talrige og ivrige til Idrættens Skud-Aars-

Fest, den Afslutnings Prøve for Evner og

til den Følelse af fælles Virken og Stræben

mod det Maal, som ethvert Folk, der giver

sig Navn af Kultur-Bærere, maa genkende

som sin Opgave: Dygtiggørelsen af vor

Slægt, Sundhed og Kraft for vor Tid og

dens Ungdom, Erhvervelsen af den fysiske

Ligevægt for vore arbejdende Hjerner —
saa vi kan leve Livet og dets Opgaver i

stedse fremadskridende Udvikling.

Og mange var de Øjeblikke i Stockholms

Stadion, hvor man anede slig Tanke gemt i

Tusindernes BifaldsStorm — naar Tilskuer-

skaren, sammensat som den var af Elementer

fra næsten hele den civiliserede Verden, hyl-

Energi i de 4-aarige Perioder, som vi kalder dede Sejerherrerne, uanset hvad Nation de

„Olympiaden" — vor Tids olympiske Lege! tilhørte.

Thi som alt her i Verden maa ogsaa

Idrætten have Sammenligningens Skala og

Væddekampens yderste Indsats at maale sin

Vækst paa, at drage Impuls af til videre An-

spændelse.

Olympiaden i vor Tid er Nationernes Tur-

nering — fredelig Kamp paa fredeligt Om-

raade — med Maal og Vej baade ud over

og ind over Landsgrænserne!

Oldtidens „panes et circenses" — Middel-

alderens Ridderspil — men ikke som i hine

Tider indsnævrede til Grænsepælenes afluk-

Næppe helt forstaaet vel at Massen selv,

ubevidst i sin ofte refleksmæssig øjeblikkelige

Impuls.

Men der var det Glimt af menneskelig

Enhedsfølelse deri, hvis Betydning gaar langt

udover Idræts-Stævnets Værd som „Idræt"

blot — Hyldest og Glæde over Menneskets

Skønhed, Kratt og Energi.

Jeg husker særlig et Øjeblik, der syntes

mig at rumme begge disse Momenter.

Det var i et af „Stadion-Ugen^s store

Løb. Den rapfodede, altid smilende, utrætte-

kede Omraade med Lansespidsen vendt tru- lige, unge finske Løber Hannes Kohlemainen

ende udad, vor Tids olympiske Lege i deres kæmper paa 10,000 m Distancen mod de

mindre prunkende, mere demokratiske Klæde- de andre Nationers Mænd.

bon har Porten aaben for alle.

Olympiaderne rummer her en Betydning

og Mulighed, som sikkert selv de, der

maaske trækker paa Skuldren af det rent

idrætslige Moment, vil kunne forstaa.

Han er Stadions erklærede Yndling, for

sit lyse, nordiske Smil som for sit elastiske,

dejlige Løb. Kun én formaar at følge ham

— endda endnu holde sig foran ham. Langt

foran for alle Konkurrenterne Ij'der saa

Man faar et tydeligt Indtryk deraf, naar Klokken til sidste Omgangs rasende Kamp

man overværer dette Nationernes Idræts-

Stævne, som en Olympiade er — uden at

man derfor behøver at lade sig forlede til

for naive Illusioner.

Der gives til begge Sider — baade til

den enkelte Nations Enhedsfølelse og maaske

Forfængelighed i det særlige Øjeblik — og

til den større almen-menneskelige Samfølelse,

for disse to — Frankrigs „Achilles", Boii'ni,

og Finlands Haab.

Sidste Sving passeres — Tilraabene hagler

ned over Løberne i alle Tungemaal og Nu-

ancer — da rammer pludselig midt i det

mangetungede Raab en Klang mit Øre —
som i et Nu lader Stadion og al dets Larm

svinde bort.

656 =t



Den Vte Olympiade

Det er Finnerne, som anraaber deres Lands-

mand. „Han-nes\ Han-nesV' — lyder det

om mig — men det er ikke Idrætsmænds

hidsende Tilraab for Sejer, dette I

Det er jo kun et Idræts-Stævne — men

lige nu, i dette Øjeblik, er der her, lige bag

mig, Mennesker, som føler det som noget

andet, noget mere

!

„Han-nes, Haii-nes"' — hvor klinger der

dog en Under-Tone af Vemod og Klage i

deres Raab — det er, som ser jeg de „tusind

Søer "s Sorg og Nød; det er Finland, de

tænker paa, som giver deres Stemmer den

underlige Klang — Finland, som vil ogsaa

dette, ellers ligegyldige Sekund som sit, som

en Vej blot til at mindes. Hvert Ojeblik,

Verden, de andre, kan bringes til at standse

ved Finlands Navn — i Sejer og Ære —
er Haab for dem!

Det er et af de Øjeblikke, hvor Nationens

Samfølelse bryder frem.

Der gaar et Sekund endnu — saa har

Finnen kastet sig de afgørende Par Meter

frem — og sejret I

Jeg ser det ikke — men forstaar det —
thi jeg har kun Øje for Tilskuerne.

Og da i næste Nu Stormen bryder løs

fra Stadions Tusinder — fra alle Nationerne

— er det som de alle forenes i den fælles

sammenknyttende Hyldest til Menneskets

Kraft og Vilje — • den enkelte Mand er i

dette Nu Fælles-Eje for dem alle! —
Et af de Øjeblikke, der brænder sig ind

i ens Erindring — og som man tager

Varsler af! —

Enhver af mine Læsere kender jo sikkert

paa Forhaand „de olympiske Lege" s Op-

rindelse — og Oldtids-Grækernes Opfattelse

af dem ; de fleste véd maaske ogsaa, hvor-

ledes vor Tids Genoptagen af „Olympiaden"

i pietetsfuld Ærbødighed lod Daaben finde

Sted paa Athens klassiske Jordbund, for

senere at lade Barnet vokse sig større i

Paris, St. Louis og sidst Londons internatio-

nale Verdens-Luft.

Og i Aar fejredes altsaa den 5-aarige

Fødselsdag i Vikingernes skandinaviske

Hjemstavn.

Sikkert har det fra mange Sider været

betragtet som noget af et Vovestykke, da

Sverrig paatog sig den vanskelige, fordrende

Rolle som Vært for Verdenens Idrætsmænd.

Svenskernes velkendte og saa ofte priste

Gæstfrihed, der saa at sige ligger hver

Mand i Blodet, med deres formfuldendte og

dog saa bestikkende elskværdige Høflighed

— lod vel den selskabelig repræsentative

Del paa Forhaand sikker paa sit Udfald.

Men vilde det relativt lille Land og Byen

være stor nok for saa kolossalt et Møde?

Enhver Tvivl, hver Fi-ygt om Brist paa

selv det mindste lille Punkt er sikkert for-

stummet efter blot et Par Dages Forløb hos

hver en af Sverrigs Gæster i den Vte Olym-

piade!

Alt var planlagt, ordnet og forudset —
alt sat i Scene med den storslaaede, for en

Dansk maaske ofte lidt „letsindige" Grand-

Seigneur Flothed, som er Svenskerne egen

blandt Skandinaviens Brødre.

Det var en Fase af det gryende „Stor-

Sverrigs" Evner, der skulde prøves — det

opfattedes sikkert saaledes ikke mindst af

Svenskerne selv — altsaa skulde det gaa! —
og det gik.

Fra Landets Overhoved, Hans Majestæt

Kong Gustaf — til den jævneste Stockhol-

mer-Borger føltes det som en national Pligt

at yde sit for „Sverrigs Ære" — Konge-

familien tilbragte Time paa Time i Stadions

hede Luft — i Tennis-Banernes Sol-Bad, ved

Kaknås Skyde -Telte, paa Sim- Stadion, i

Fægtesalen — overalt.

Og Stockholms Stadion laa dér stilfuldt,

enkelt og imponerende — ikke nogen Døgn-

Flue-Bygning „for tilfiillet". men bygget med

Blikket ogsaa frem i Tiden — af Sten og

Granit fra Sverrig selv ! En Million har dette
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Idræts-Palads kostet — man faar et lille Ind-

blik i, hvad det hele Stævne med alle sine

Tusind" af smaa og store Hjul maa løbe op

til!

Hvorledes det kolde nøgterne Regnskabs

ubarmhjertige Tal vil opgøre det økonomiske

Resultat— er maaske en Side af Sagen, der

er mindre sikker paa sin Succes! Men jeg

tror egentlig ikke, at Svenskerne tager sig

dette Punkt synderlig nær — og det pro-

feterede Underskud vil vist heller ikke vise

sig saa stort, som en Tid befrj'gtet.

Hvorom alting er — Sverrig løste sin

store, vanskelige, men ærefulde Opgave med

Hæder paa ethvert Punkt; den 5te Olym-

piade stillede i hele sin Ordning og sit For-

løb sine Forgængere langt i Skygge — det

bliver ikke nogen let Sag at følge efter I

Verden er da ogsaa draget fra Sverrigs

gæstfri Hovedstad med den enstemmige Be-

undrings Lov-Prisninger — de behændigste,

sikreste Arrangeurer til at tage det Arbejde,

Menneskehænder maatte gøre — og Nordens

skønnest beliggende Stad, med al en nordisk

Høj-Sommernats lyse Trylleri som den be-

tagende Ramme — hvem maatte vel ikke

overgive sig her? 5000 Idrætsmænd og 600

begejstrede Repræsentanter for den „7de"

har vistnok i 3 Uger daglig sendt deres

overvældende Indtryk af Miilar-Byens Skøn-

hed ud over Jordkloden — jeg vil ikke for-

søge at konkurrere med dem.

Det var dejligt — hvem der var og har

været i Stockholms Skærgaards-Sommernat

forstaar mig — de andre skynde sig derop!

Europa var nok lidt sendrægtig til at følge

Målar-Byens og Sverrigs Indbydelse i Be-

gyndelsen! Der var maaske talt lidt for me-

get om det uhyre „forventede" Besøg —
truet tor tidlig med „Husrum optaget", saa

at mange paatænkte Stockholmsudflugter sær-

lig fra Nabolandene i den første Uge af

Olympiaden er blevne opgivne som umulige.

Det tegnede noget imod „Fiasco", Hoteller-

nes Pertiers rystede paa Hovederne i Fod-

bold-Dagenes første Periode, og de svenske

Aviser maatte skyndsomst melde, at der end-

nu var ca. 4000 ledige Værelser at „op-

drive" ! Efterhaanden som Beretningen her-

om spredtes ud i Følge med den velfortjente

Ros fra Udlandets Correspondenter over Sver-

rigs storslaaede Forberedelser, gik dog „Ver-

denen" i sig selv — og tog Billetten Nord

paa. Og da med selve „Stadion-Ugens" Be-

gyndelse Amerikanerne for Alvor holdt deres

Indtog — medens de elegante Lyst-Yachter

lagde sig i Rad paa Målarens maleriske

„Viker" — , lysnede Stockholmernes Ansig-

ter op i et befriende Smil. — Og med be-

redvillig Hu overgav de deres By til Udlæn-

dingenes internationale Babylons-Forvirring.

Den gamle „Gubbe", som mer en én Gang

i Olympiadens Forberedelses-Uge havde ban-

det de „jiifla olympiska spelen", som hin-

drede hans „Affiir" — „Jernviigs-station"

bruger de „endast" for Person-Tratik —
ingen Gods kan man faa afsendt — og ikke

kan man tale om andet end Stadion og Sta-

dion igen, og „olympiska spelens officielle

fest-mårken" — selv han gjorde brat Ko-

Vending! Og et Par Dage senere saa man

ham solbrændt og glødende af national Stolt-

hed tilbringe Time paa Time i Stadions Trope-

Varme — det var dog „tråfligt", dette —
og „vackert og roligt" at se de mange ung-

domsfriske og kraftige ..gossar" — han reves

med af Begejstringen og fulgte ivrig Ung-

dommens taktfaste Raab, naar de gjaldede

mod Stadions Mure for ..Sverrigs" Sejre og

Ære! Der var et Liv, et Virvar og en Tum-

mel — ude ved Stadion og i Byens Centrer

ved Målaren — , som vist aldrig før set i

Stockholm ! Stadion sugede Menneske-Strøm-

men til sig i Dagens solhede Timer — for

ved Aften at sprede Sprog-Forvirringen ud

til Hasselbackens pragtfulde Panorama, Opera-

kållarens Terrasse eller til Skærgaardens lys-

dæmrende kølige Nat, hvor man aandede

Friskheden ind i tørstige Drag. Stockholm

var erobret — Stockholm havde sejret!
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Det danske Fodboldhold.

En lille Enkelthed trænger sig tjenstivrig

og allestedsnærværende ind i min Erindring

om Stockholm-Billedet fra hine travle Dage.

Det er den svenske „Scout" ! „AUtid rede"

— er hans Løsen — og han svarede til det

som en Mand ! Bedre, kvikkere og mere op-

livende Hjælp end disse frejdige, blaagule

Drenge, kunde den olympiske Komité aldrig

have drømt om ! Paa Stadions Oval uund

værlig for Idrætsmænder.e ved Nummer-Skift-

ning, Redskaber og alt dertil hørende —
blandt Tilskuerne paa Spring, nu for et Pro-

gram, nu en galant „Socker-drj^cka" til en

vansmægtende Dame — paa Gader og Stræ-

der en aldrig svigtende Vejviser — overalt

og for alle var han „alltid rede" ! Og for

sine Gæster fra Tyskland, Danmark og Norge

i „Scout-Sejren" den gladeste Kamerat og

broderligste Vært. „Scoutens" Dag i Stadion,

hvor Fostbroderskabet i en imposant Masse-

Opvisning fejrede sin fælles Triumf, blev da

ogsaa af den talrige, taknemlige Tilskuerskare

hilst med øredøvende Jubel. Alle Hjerter slog

dem imøde, da de friske Barne-Stemmers

lyse Klang lod „Folk- Sangens" dejlige Stro-

fer — „Du gamla, Du fria" — fylde Sta-

dions Rum: Nutidens spredte Slægt lod Tan-

ken tage Varsel for Fremtids-Enighed!.

— Ikke mindst har Sverrigs Idrætsmænd

bidraget til den stolte Følelse, hvormed Sven-

skerne nu kan se tilbage paa denne Olym-

piade. Statistik og Points er her, som saa

ofte ganske vist, ogsaa af det onde og selv-

følgelig misvisende. Og selvom det vel kun-

de synes fristende, vil Svenskerne selv næppe

heller — naar det første Øjebliks Glædes-

Rus er svunden — sætte deres Land som

det førende paa Idrættens saa mangeartede

Omraade.

Men det er dog mer end en Tilfældighed,

naar Sverrig nu efter Olympiadens sidste

Afgørelser staar øverst paa Points-Listen af

samtlige Nationer. Jeg ved end ikke i dette

Øjeblik, om de sidste olympiske Kampe —
Kap-Sejladserne — er afsluttede; efter Mara-

thon-Løbet og de umiddelbart derefter føl-

gende Kap-Roninger har Stævnet tabt sit

store internationale Præg — baade i Ro-
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ningen og i Kap-Sejladsen deltog kun et

ringe Antal af Stævnets øvrige Nationer —
Amerika var saaledes ikke repræsenteret her

— , og med „Stadion-Ugens" Afslutning for-

svandt de fleste Idrætsmænd.

Men — efter Roningens Resultater, der

end ikke bragte Svenskerne nogen 1ste Pris,

stod Sverrig højest i Points med 1 3 1 mod

Amerikas 129! Points-Summen fremkommer

ved Beregning af 3 Points for 1ste Pris,

2 for 2den og 1 for 3die i hver enkelt Con"

currence — stor som lille. Og da Sverrig

og Amerika deltog i næsten alle Concurrencer,

er Points-Antallet for disse to Lande bleven

saa stort i Forhold til de andre. Selvforstaae-

ligt atter paa Grund af de mange Sejre, som

disse to Nationers fortræffelige Idrætsmænd

tog hjem.

Noget paalideligt Maal afgiver denne stærkt

specificerede Points-Beregning imidlertid ikke.

Navnlig gør den „frie Idræt "s utallige Smaa-

Afdelinger, med deres udprægede „Speciale-

Concurrencer" i høj Grad Statistikens Points-

Vurdering vildledende. „Fri Idræt" skal selv-

følgelig have sin store berettigede Plads baade

paa Stadion og i de Points, Sejerherrerne

vinder for sig og deres Land — men naar

man hører, at der under denne Del af en

Olympiades Program indgaar ialt ca. 3 1 for-

skellige Øvelser, vil man maaske kunne for-

staa, at jeg synes. Splittelsen her er gaaet

for vidt. Spring- Øvelser omfatter 7 selv-

stændige Points-Grupper, Løbene ikke mindre

end 12! plus MarathonLøbet og „Gang" (l),

og Kaste-Øvelserne 7 Grupper. En 1ste Pris

i blot én af disse Grupper giver vedkommende

Land 3 Points. — Ved at have de 3 bedste

Mænd i en af de enkelte Specialer, faas 6

Points (3-J-2 4- 1). Jeg vil nævne et Par

Exempler til Illustration : Amerika fik ved at

have den bedste Mand i én enkelt — jeg

drister mig til at sige næsten „latterlig"

specialiseret — Idræt som Kuglestødning,

Grakenland ved en lignende Kategori som

staaende Længdesprino, Sverrig ved Spydkast-

ning (bedste Haand blot!) — samme Antal

Points paa sin „Lands-Liste", som Danmark

eventuelt vilde have faaet og England altsaa

fik — for sin Sejer over samtlige deltagende

Landes udvalgte Fodbold-Kold!! I Skxdntng,

der ogsaa forekom mig ganske uforholds-

mæssig delt, gav en enkelt Mands Sejer i

..Salonbøsse-Skydning" (! !) det samme Points-

Resultat ! Sejerherren i Marathon-Løbets kolos-

sale Ydelse eller i Ti-Kampens enestaaende

Prøvesten for en virkelig alsidig Idrætsmand

(Ti-Kamp bestaar af 1 Øvelser, hentede fra

den frie Idræts vigtigste og mest betydnings-

fulde Grupper) faar ligeledes altsaa kun 3

Points, som et helt Lands sejrende Fodbold-

Hold eller Kap-Ronings Hold — og „Salon-

bøsse"- Manden! ! Man vil vist give mig Ret

i, at Points-Listens Glæde hviler paa et lidt

„barnligt" Grundlag — der er „something",

eller bedre adskilligt „rotten" i denne Bereg-

nings Skala!

Jeg vilde — uden dog i fjerneste Maade

at indlade mig paa at give Raad — bedre

kunne forstaa, om Sejren i Fodbold f. Ex.

sattes til 3 X 1 1 (li-Antallet af Spillere

paa et Hold) 2 X 1 1 og 1 X 1 1 for Nr. 1

,

2 og 3 i denne Idrætsgren, og en lignende

beregnet Værdi for Ti-Kamp, Marathon-Løb

etc. Hvis man da overhovedet vil tillægge

den Points -Liste, som ogsaa ved denne

Olympiade var saa hedt eftertragtet, nogen

større Betydning

!

Denne min Kritik er imidlertid jo rettet

mod Systemet, som er fælles for alle —
og maa ikke optages som nogen Forrin-

gelse af den forbløffende Indsats , Sver-

riges stolte Idrætsmænd satte for deres

Land.

De gav paa en vis Maade denne Olym-

piade et særligt Præg herved.

Den Stolthed, som for hver Dag, der gik,

saa t3'deligt og berettiget vistes i „Stadion" og

paa de øvrige Kamp-Pladser, naar de blaa-

gule Farver under uhyre national Jubel og

de smittende „fyrfaldige" Hurraraab gik paa
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Æres -Pladsens

Top i Midten,

gav det hele

Stævne en na-

tional Colorit,

som vi her

nede hos os ik-

ke vilde have

mægtet

!

Jeg tør sige,

at det, trods

al Kappestri-

dens Fanatis-

me , virkelig

var mere end

høflig Takt, de,-

dikteredeogsaa

de andre Na-

tioners Bifald

;

det var loyal

kameratlig An-

erkendelse og

Tilfredshed hos

de saa stor-

slaaet modtagne Gæster over at se deres

loyale Vært indtage en hædeisfuld vunden

Plads ved det Stævne, han havde gjort saa

festligt for alle. Sverrig kan være stolt af

sine Idrætsmænds Standpunkt

!

Jeg mener ikke, at Sverrig har for-

maaet at fravriste den angelsacksiske Race

dens Hegemoni i Idrætten. I saa godt som

alle de virkelige Hovedbegivenheder i denne

Olympiade, navnlig i den personlige Idræt,

var det denne Gang som tidligere stedse

Angelsackserne , der tog Sejren hjem.

Amerika i første Række — England maa

i den Vte Olympiade finde sig i at blive

overfløjet af Sverrig, men til Gengæld tog de

engelske Colonier Syd-Afrika, Canada og

Australien Kampen op for Moderlandet. I et

Par særlige Grupper: de lange Løb og Spyd-

kastningen var ogsaa Finland, navnlig ved

sin vidunderlige Løber Kohhmainen i Stand

til at bringe sine Farver til Tops samtidig

Hannes Kohlemainen

paa alle 3

Sejers -Master,

to Gange lyk-

kedes dette til-

lige for Tysk-

land ved Sejre

i Svømningen

— men ellers

var det Ame-

rika og Sver-

rig, som Gang

paa Gang satte

deres Lands-

mænd blandt

Tilskuerne i

fanatisk Begej-

string ved 3-

Flags-Sejrene.

De blaagule

Flag kunde

naturligt nok

notere det kraf-

tigste Bifald

—

men Amerika-

nernes yderligt præcis dresserede „Kor" gjorde,

naar ., Stars and Stripes"'s Trillinger gik op,

dem ellers Rangen stridig. Nationerne havde

i Løbet af de første Dage fundet deres faste

Tilholdssteder i Stadions Amfi-Teater — og

fra en mægtig Loge lød Amerikas Sejers-Kor

udover Ovalen. Amerikanernes praktiske Sans

fornægtede sig heller ikke paa dette Omraade

— deres Kor optraadte indøvet i en stadig

gentaget taktfast Strofe, hvor Amerikas Navn

stavedes som det fangende Midtpunkt.

Strofen, der dirigeredes af en altid utrætte-

lig Yankee, med Straahatten i store Sving

angivende Tempoet, lød : „Jou may say :

A. in.e. r . i .c .a" , hvorpaa fulgte Sejerher-

rens Navn 3 Gange — og ved 3-Flage-

„Tricket" et triumferende: There you are,

There you are, There you are! Three, Three,

Three" I Og efterhaanden som Sejrenes An-

tal gjorde dem sikre, erhvervede Amerika-

Logen sig stor Popularitet ved ogsaa at hilse
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Sverrigs „3-Flag" ved et „S . w .e .d.e. n"-

Kor — en Opmærksomhed, der øjeblikkelig

hver Gang kvitteredes for.

— En Olympiade i vor Tid med

de hundrede forskellige Arter og Under-

afdelinger af Idrætsgrene er saa broget

kaleidoskop'sk et Billede, spænder over

saa store Afstande baade i Tid og Rum,

at man tvinges til at mangedoble sig

selv — om man blot vil følge nogenlunde

med. Man tænke paa, at den første Ouver-

ture til denne Olympiade begyndte allerede i

Maj med Tennis - Kampene paa overdækket

Bane — derpaa fulgte Forspillet med Tennis

paa Frilufts-Bane og Fodbold- Kampene fra

28. Juni til 6. Juli, som Indledning til den

egentlige „Stadion-Uge" med de gamle klas-

siske Idræts-Kampe concentrerede i en stadig

Vexlen paa Stadion selv til det afsluttende

Marathon-Løb den 14. Juli. Samtidig hermed

fandt paa et Sted Fægtningerne deres Afgø-

relse , medens Svømmerne virkede i „Sim"-

Stadion og Ride-Concurrencerne paabegyndtes

andetsteds. Og endelig kom Turen til Ro-

Regattaen, som nylig er afsluttet — og først

Mandag den 22. sattes omsider olympisk

Punktum med den sidste Kap-Sejlads I Et

saa uhyre Program vilde kræve en Paves

Ufejlbarhed for ikke at møde lidt Gnidnings-

Modstand hist og her. Ogsaa \'alget af de

Idræts-Grene, man vil tage med ind under

Olympiaden, er Genstand for Diskussion —
selvfølgelig Aar i Forvejen — i de dertil

indrettede olympiske Komitéer og Udvalg.

Min Læser vil maaske synes, at der over-

hovedet ingen Anfald af „Begrænsning" har

været at spore — ialtfald i denne Olympi-

ade! Jeg er nærved at give ham Ret! Og

dog har der ogsaa her hævet sig Kritik.

Som altid, siges der, at „Værten" blandt

Nationerne — in casu — Sverrig, har tænkt

paa sig selv. Jeg synes ikke der denne Gang

er større Grund til at bebrejde noget særligt

— dog er det vel mærkeligt, at en Idræt som

Boksning ikke er tagen med. Men der var

jo unægtelig ellers nok! Hvor langt skal man

gaa i Udvidelserne? Moderniseringen er tyde-

lig nok — „Moderne Fem Kamp", den speci-

fike Officersconcurrence er den sidste Ny-

komhng — den synes mig berettiget. „Ti-

derne skifte og vi med dem" ! Om fire Aar

hører vel Flyvning med

!

Ellers er der nok flere af den frie Idræts

Special-Afdelinger som jeg godt kunde tænke

strøgne i en ikke for fjern Fremtid, selv med

Fare for at blive betegnet som Ignorant af

Fanatikerne

!

Men den ufravigehge Fordring, som Old-

tidens Olympiade stillede i skarpeste Form til

Idrætten og dens Udøvere, og som vor Tid

ogsaa ubønhørligt hævder, er, at der samtidig

med den legemsudviklende Faktor skal være

et vist, ganske bestemt Skønheds-Moment,

altid synligt og tydeligt, skinnende frem som

den røde Traad i hver af Idrættens Ytrings-

Maader. Saa faar Idrætsmændene da speci-

alisere — vi kan vel desværre næppe hindre

dem heri i vor Specialernes Tid — men : Vé

dem, om de synder mod Æstetikens uskrevne

Love

!

Jeg tror, at en af de gamle Oltids-Olym-

piere vilde forundre sig over mangt og meget,

om han en Gang pludselig stod midt i vor

Tids Stadion. Den brave Græker vilde sand-

sjmligvis f. Eks. snart blive en ivrig Fod-

boldspiller og kaste sig over Tennis med for-

staaende Anerkendelse — men han vilde sik-

kert straks formene vor Tids Kuglestødere

Adgang til Stadions Grund

!

Blot et Blik paa disse Idrætsmænds Figur

og legemlige Udvikling vilde fylde ham med

Forundringen over, at de overhovedet var

slupne derind. Kuglestøderne, med Amerikas

Verdens-Rekord-Mand Mr. Roose som deres

Topfigur, er rare og elskværdige Mennesker.

Og man kan jo godt anerkende deres Fær-

dighed paa det lille Special-Omraade. Men

som Idrætsmænd — med den harmoniske,

fysiske Udviklings Forherligelse af Menne-

skelegemet som Maal — dér finder jeg det
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vanskeligt at se deres Plads! Og end mere

grelt slaar dette Indtryk Ens Øje og Sind

ved et Stævne som „de olympiske Lege",

det er med Beskæmmelse, man tænker tilbage

paa de klassiske Olympiaders skønheds-tør-

stende Krav — og vor Forglemmelse deraf!

Ogsaa vore græsk-romerske Brydere maa tage

sig i Agt!

I det Hele synes denne Olympiade mig

stærkere end nogen tidligere at have vist „Spe-

cial-Idrættens" ødelæggende Farer.

Jeg tror, at vor Idræt og de „olympiske

Lege", som har mest omfattende, concentre-

rede Udtryks-Form, maa tænke alvorlig paa

at ændre Signaler. Vi maa bort fra den

meningsløse Tilbedelse af de ensidige Speci-

alers Færdighed i en enkelt Idrætsgren —
til de alsidige Prøver og Beviser paa, at

Idrætsmanden virkelig tilstræber en ligelig

harmonisk Udvikling af sit Legeme. —
Spørger man om Danmarks Deltagelse og

Stilling i denne Olympiades Sammenligning

af Nationernes Idræts-Standpunkt, bliver Sva-

ret kun betinget godt!

Vi har langt tilbage — og meget at lære.

Dog synes jeg, at som Helhed kan vi være

tilfredse med Resultatet. Vi led vel nok flere

Skuffelser end ventet — men havde ogsaa

nok været lidt for selvsikre, og Læren vil

forhaabentlig blive frugtbringende.

De danske Idrætmænd deltog i: Skydning,

Laivn- Tennis, Fodbold, Gymnastik, Fagtning,

Roning, Svømning og Kap-Sejlads. I alle den

„frie Idræts" utallige Grene (Gang, Løb,

Spring og Kaste-Øvelser — delte atter i

Masser af Kategorier og Underafdelinger) var

vi yderst sparsomt repræsenterede, naar lige

maaske undtages Brydningen. Danmark op-

naaede i „fri Idræt" kun en eneste Plasering,

en 3die Pris i Svær-Vægts Brydning, hvor

den tidligere Athen-Mester S. M. Jensen red-

dede os ganske fra Forglemmelse, ellers saaes

danske Navne overhovedet blandt „den fri

Idræts" Hundrede af Deltagere kun i Gang

(10,000 mt) Stangspring og Marathonløbet.

Fodbold, Gymnastik og en enkelt Concurrence

i Skydning, Enketmands- Skydning, paa 300

mtr, var de Felter, vi med Rette havde sat

de største Forhaabninger til. Med lidt mere

Held og lidt meie Energi havde vi maaske

ogsaa paa disse tre Omraader kunnet bragt

Dannebrog paa Midtermastens Æresplads i

Stadion.

At vi ikke denne Gang naaede Første-

Pladsen i Fodhold — vor „nationale" Sport

„par excellence" — var vist den bitterste

Pille for dem herhjemme. Men jeg maa be-

stemt hævde, at da vore Spillere i Slutkam-

pen mod „Stor-Brittaniens" Repræsentanter

led det mer end ærefulde Nederlag — var

det absolut det bedste Hold som vandt!

Gymnastik gav os en særlig hæderfuld

Anden Pris i Concurrencen efter svensk Sy-

stem, saa tæt op ad Sverrig som muligt, om

Dommerne i det hele skulde kunne finde For-

skel; i den „internationale" Gymnastik („dansk

Gymnastik") satte den efter min Mening lidt

vel strenge og neppe helt forstaaende Bedøm-

melse os som Nr. 3 efter Nordmændene og

Finnerne.

I Skydning besatte Danmark paa 300 mtr

Afstanden — den „fineste" Afstand i Skyd-

ning — Pladsen som Nr. 2 og 3 i Enkelt-

mands-Concurrencen og Nr. 3 i Hold-Kampen,

efter Sverrig og Norge ; Dr. Madsen, den ver-

denskendte Skytte, forspildte ved en Letsin-

dighed sin og vor Chance for Guldmedaille

i Enkeltmands-Skydningen — men 2den og

3die Pris blandt samtlige Nationer her er jo

næsten ellers Ære nok!

Fagtning gav os en yderst ærefuld Anden-

Plads i Enkeltmands-Kampen paa Kaarde;

stud. med. Osier hævdede her som Nr. 2

blandt 136 af Verdens fineste Klinger de

danske Fægteres Navn; i Laivn-Tennis paa

overdækket Bane havde Frk. S. Castenschiold

med Bravur hjemført Stillingen som Nr. 2

blandt Europas Damer i Enkeltspillet.

Og endelig — last not least — tvang i

den allersidste, ellevte Time de stoute „Ny-
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købingensere „F", det berømte „Smede-Hold",

vor eneste Guldmedaille hjem ! Den lille By

ved Guldborgsund, som altid har været et af

vor Ronings Centrer, indskrev sig herved for

stedse i vor Idræts Æres-Annaler I

lait naaede Danmark Stillingen som Xr. 7

af samtlige Nationer med 17 Points. Et Re-

sultat jeg anser for al Ære værd.

Sverrig stod højst i Points blandt Natio-

nerne, derpaa Amerika, England, Finland, Tysk-

land og Frankrig.

17 Points ser ikke ud af saa meget, naar

man ser paa Sverrigs 131 og Amerikas 129!

Men — jeg tillægger som tidligere omtalt —
ikke de ved Olympiader anvendte Points-

Beregninger og Points-Grupper nogen virkelig

Værdi. Og naar der ses hen til, hvad det

er for Idræts-Grene, vi har naaet vore Sejre

i, og den idrætslige Betydning af disse,

kan Danmark godt være sit Standptinkt be-

kendt.

— Saa gik altsaa den Vte Olympiade til Ende

!

I straalende Sol begyndte den, og i straa-

lende Sol faldt det sidste Startskud — Sver-

rigs gulskinnende Sol og lysblaa Himmel lyste

i Sverrigs Farver over hele Stævnet — til

Ære for Al-Verdens frejdige Ungdom og Sver-

rig selv som den uforlignelige Vært

!

Og dog skulde netop Afslutningen for-

mørkes af en sørgelig Begivenhed.

Som et „Memento" — just paa Stadion

Ugens sidste Dag — kom Budskabet om den

unge, portugisiske Løber, Lazaros Død efter

Overanstrengelsen ved Marathon-Løbet.

Det er Naturens Advarsel mod Overdrivel-

sen — et Alvorens Ord om ikke i ufornuftig,

meningsløs Anspændelse udover de Grænser,

Menneskelegemets fysiske Evner sætter, at

glemme Idrættens Maal og Hensigt Den

frygtelige Hede, hvori denne, de „olympiske

Leges" mest anstrengende menneskelige Ydelse,

fandt Sted, havde allerede ved Løbets Be-

gyndelse gjort Løberne selv betænkelige —
og Lazaro døde som Følge af et Hedeslag.

Denne mørke Episode, der kastede sin

Skygge midt i den sidste Fest-Glæde, vil for-

haabentlig — omend sent — have til Følge,

at kommende Olympiader tager en anden

Ordning af dette Løb under Overvejelse.

Saaledes at det ialfald henlægges til et

andet Tidspunkt af Døgnet — at ikke

Idrætten skal slaa over i Døds-Farens Me-

ningsløshed.

Til Slut endnu ét.

Et Par Ord om et bestemt Punkt —
Nerven i al Idræt som da ogsaa i dette

Stævne.

Mangfoldige Mennesker mener sikkert, at

vor Tids Idræts-Bevægelse er overdreven —
at Ungdommen og den opvoksende Slægt

løber Fare for at glemme „mens sana" —
for „corpore sano" I

Idræts-Bevægelsen i sin nuværende Stør-

relse og Intensitet er relativ ung. Og den

har sikkert de unge Aars Overdrivelse i sig

paa mange Punkter.

Men lad den da det. — Efter Bølge-

Gangens altid herskende Lov kommer vel

ogsaa det rolige Vands faste Værdsætning,

hvor Kredit- og Debet-Side faar sin rigtige

Balance.

Jeg mener ikke, at Idrættens Betydning

og vigtigste Eksistens Berettigelse ligger i

de fysiske Resultater — end mindre i Re-

kord-Tabellens ofte ganske ligegyldige Tal.

Legemlig Udvikling kan ogsaa naas uden om

„Idrætten" — og intet er for saa vidt mere

ligegyldigt, end om et Menneske springer

et Par Centimeter højere eller ej — redder

den Femtedels Sekund i et Løb, eller sætter

Bolden i Maal eller udenom

!

Nej — Idrættens Kongs-Tanke i vor Tid

— den Tanke , de unge Mennesker vel

næppe bevidst sætter for sig — det er

Viljens Hærdning, den staalsatte Energis Evne

til at tage sig sammen, til at »ville" trods

Hindring og Opgivelses-Trang I

Det er Betydningen af Øvelsernes bryd-
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somme Vej, Træningens stadige Kamp med

sig selv — og Kamp-Dagens sidste Prøve!

Og det, der hier læres og udvikles, det

følger Individet gennem dets Vej i Livet —
det dygtiggør ham frem for andre — giver

ham et Plus i Tilværelsens Kamp! Fra

Idrætspladsens „Leg" ud til Livets Alvor, —
hvor Mands-Viljens Optugt til den yderste

Indsats-Evne og den rolige Beherskelse staar

sin Prøve, hvor det gælder Sejer for Livets

virkelige Værdier.

— Og dette er det vi hilser og aner-

kender ved Idrætsmændenes Sejer — det

Viljes-Moment, der lyser igennem Menneske-

legemets Kamp, det er Idrættens virkelige

Betydning!

Og ved det vil Idrætten altid og med Ret

have ?in Plads i Menneskehedens Udvikling.

Den sydafrikanske Tennisspiller Winslow.
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FRA ORDENES SAMFUND
I. SKÆLDSORD

Af Knud Hjortø.

DER gives vel næppe noget sprog, hvori

der ikke skældes ud, og næppe nogen

tid, da der ikke har været trang til skælds-

ord ; vi finder dem både hos Homer og i

bibelen, og det tør vel antages, at de er så

gamle som selve det menneskelige sprog.

Man skælder nu ud på to måder, dels ved

irettesættelser og bebrejdelser, dels, da dette

ikke altid hurtigt og kraftigt nok udløser

ens skældetrang, ved visse bestemte ord,

der kort og næmt udtrykker vrede eller for-

agt, og hvis nedsættende betydning er al-

mindelig kendt. Det første hedder på tysk

og engelsk henholdsvis schelten og scold,

det andet schimpfen og call names. De

danske ord skænde og skælde (skælde ud)

svarer nogenlunde hertil ; dog behøver man

ikke at bruge skældsord, når man skælder

og smælder, og skæld-ud er i skolesproget

vel det samme som skænd. iMen for resten

siger det sig selv, at de to betydninger ikke

let lar sig holde ude fra hinanden; der hø-

rer jo megen selvbeherskelse til for ikke at

benytte skældsord, når man skænder på en.

Et skældsord er da et ord, hvorved den

skældende sammenligner den udskældte med

noget, som bægge føler foragt for. Det er

i alt fald lidt misligt at bruge skældsord,

som den anden part enten ikke forstår eller

ikke ser noget nedsættende i, hvorvel det

på den anden side må indrømmes, at de

fleste mennesker i udskældelsens øjeblik ikke

har overlegenhed nok til at føle sig hævede

over den slags mislykkede skældsord. Så-

dan følte en vis skoledreng sig meget kræn-

ket over, at hans matematiklærer kaldte ham

et dodekaeder, skønt han ikke var kommet

så vidt i stereometrien, at han kendte dette

legeme, og selv om han havde kendt det,

ikke vilde ha været mand for at sige, hvori

det nedsættende lå. Men som regel benyt-

ter man skældsord, hvis betydning er fast-

slået ved brugen. De områder skældsord

kan hentes fra, er så mangfoldige, at en

inddeling blir nødvendig, og vi kan da pas-

sende begynde fra oven med mennesket selv.

Visse samfundsklasser har til visse tider væ-

ret genstand for særlig ringeagt , og her

mælder sig straks ordet bonde som et godt

gammelt skældsord. Det er i den grad fast-

slået som sådant, at landboerne selv undgår

at bruge det. De siger ikke bonde, men

kan nok bruge flertalsformen bønder, der

ved sin forskellighed fra enkelttallet lykkeligt

har undgået at få samme stempel på sig. I

sammensætninger virker bofide forskelligt.

Bondegård er for solidt et ord til at an-

gribes af købstadsoverlegenhed, men bonde-

bal derimod, hvordan lyder det? Bondebal

siger med megen overlegenhed en hotelejer

i en by, vel at mærke, når det går hans

næse forbi, hvorimod hans konkurrent med

selvfølelse taler om sit gårdmandsbal eller

landbobal. — Tvivlsomt klinger også bonde-

karl og bondepige. Bondekarle er altid et

skældsord, mens man vel overhovedet aldrig

siger bondepiger , men det andet flertal,

bønderpiger., er også godt nok, og den må-

ske lidt ældre dame fra købstaden, der må
varme bænke til fordel for de friske piger

fra landet, vil til sine veninder besvære sig

over bønderpigerfte, mens kavalererne på

deres side er glade over til en afveksling

at komme til at danse med gårdmandsdøtre.

Her kan også nævnes en vis kage, der la-

ves af rugbrød og spises med flødeskum;

hvilken knusende ironi er der ikke lagt i

navnet på denne kage: Bondepige med slør I

Endnu kan nævnes ordet bondemand., der høres

tit i byerne og haren utålelig nedladende Klang.
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Litterært bruges bonde om hele standen svarende ord på fransk. Det er ganske vist

— den danske bonde — og liar da en me- forsøgt her hjemme ad litterær vej og ved

get fin klang. I København er bonde vist- en slags oversættelse at pine noget nedsæt-

nok det almindelige ord for landmand og tende ud af borger og borgerlig, men der

bruges ikke altid nedsættende, men bønderne er ikke kommet stort ud af denne bestræ-

vil sikkert altid være meget følsomme over- belse; kun ved ordet borgerskabet hænger

for sådan en sprogbrug. Nu er den stand der en vis ironi.

jo forlængst kommet til anseelse, men ordet Men inden for borgerskabet er der visse

har ikke hævet sig med standen, ti sprog- erhværv, der har måttet holde for. At

brugen er sej. Vel kan man høre en op- skrædderen kunde blive en betegnelse for

lyst gårdmand, der har været på højskole den svagelige og lidet modstandsdygtige, er

sige: Min faer var bonde ligesom jeg — let nok at forstå, til nød også, at klokker

men det er tillært. Dog er det tænkeligt er blevet ensbetydende med dumrian, fordi

at ordet ad den vej kan rejse sig igen. der ikke skal megen forstand til at bestride

På tysk er ordet ikke kommet så langt ned et klokkerembede, men hvorfor lyder ordet

som på dansk, og det er derfor ikke rigtigt, kræmmer (og kram) så ilde? Kræmmerne

når i oversættelsen af Gustav Frenssen der talte i sin tid mange storhandlere i deres

Bauer oversættes ved botiden; det hedder: midte, men det er vel den lille omløbende

manden. bissekræmmer, der har bragt ordet i mis-

Lignende forhold findes i andre sprog. kredit. Urtekræmmer var endnu for tyve

På latin er rustiais den grove, plumpe land- år siden ret almindeligt brugt i København,

bo, mens nrbanus., er den dannede bybo. nu kalder de sig selv for kolonialhandlere,

Svarende til det førstnævnte ord har vi ti ingen er mere følsom for, at en stands-

tølper, plattysk torper, af torp, en landsby, betegnelse er på retur i borgerlig agtelse end

altså landboen, rusticus. standen selv.

Med hensyn til det historiske må endnu Det er ret mærkeligt, at præstestanden,

bemærkes, at når en forfatter som Holberg der dog har måttet døje ikke så lidt under

siger bonde og bønder uden nogen betyd- folkehumorens spotterier, har kunnet undgå

ningsforskel, eller lar Jeppe sige: Jeg er en at levere bidrag til vor forsyning af skælds

bonde og en bondes søn, så ser man, at ord. Tyskerne har dog deres pfaffe, men

ordet på den tid ikke behøvede at ha en vi har ikke noget tilsvarende, med mindre

nedsættende klang, det er selvfølgelig først vi vil søge til et samlingsnavn for hele

kommet i det moderne sprog, efter at sprog- standen : kieresiet, der nu kan bruges om

brugen havde skabt de finere udtryk : latid- enhver snæver sammenfiltret klike. Og så

mand, landbo, gårdejer og så videre. I er der jo ordet præk, hvis moderne betyd-

det hele taget: i det øjeblik man opfinder ning kort og fyndigt indeholder sprogets,

et ædlere udtryk for et ord , der står på det vil sige folkets kritik af den præstelige

skillevejen mellem ondt og godt, så er dette forkyndelse.

ords skæbne afgjort. Gårdejer har gjort Under præsten træffer vi en anden embeds-

det af med bonde ligesom spise har stødt mand, hvis vækst i anseelse kan måles ved

det gamle æde dybt ned i ordenes rang- fire ord: degn, skolemester, skolelærer, lærer.

klasser. En skødehund, en kanariefugl æder — Degnen — der jo oprindelig slet ikke

jo ikke længere; de spiser. var lærer — står i de belæstes forestilling

Hvad angår ordet borger, så har det uløseligt knyttet til Holbergs Per degn, men

holdt sig bedre, end for eksempel det til- også uden denne klassiske støtte er ordets
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nedsættende betydning sikker nok, især efter ste er en flot kara/er, nej der ligger ikke

at degnen er blevet til kantor; også skole- andet end en ret ubestemmelig ironi.

mester er jo nu kun et kønsord, lig pedant. Hvorfor er kavakr nu kommet dybere

Skolelærer sae man for en menneskealder ned end ridder? Det kommer sikkert af, at

siden om læreren på landet, mens han i det er et fremmed ord; det har ikke så

byen blot hed /ærer, og nu vil alle under- dybe rødder i sproget som det andet, og

visere hedde lærere; ordet sko/e/ærer er ethvert ord, der ikke har det, er udsat for

gammelt, det har en kedelig fortid af fattig- at visne og falde, hvis der ikke er rent

dom og foragt, som gør, at man ikke kan ydre praktiske omstændigheder, der kan holde

være det bekendt, og som altid er det det oppe.

standen selv, der har den største sproglige Ser vi bort fra begrebet stand og betrag-

følsomhed , men selve landbefolkningen er ter de ord, der betegner mennesket i al

nu også, om end langsomt, ved at komme almindelighed, så opdager vi snart, at det

med. hos os som i andre sprog, er kvindekønnet

Militærvæsenet plejer at være nogenlunde det går værst ud over. Således har ordet

fredhelligt for sprogets ironi. Det par und- kvinde i lange tider været i miskredit; under

tageiser, vi har, er kun tilsyneladende. IC/ods- formen kvind var det nærmest et skældsord.

?najor er egentlig klodsmager, en, der lavede Det brugtes ganske vist — og bruges end-

trætøfler, og senere spøgefuldt henført til nu i enkelte dialekter — i betydning af

major. Et lignende forhold ses i skvadronør, hustru ved siden af ordet kone, men nogen

der synes at være afledt af eskadron. Det rigtig fin klang havde det ikke. Leonore

er ganske vist også påvirket af dette ord, Christine bruger det kun om en kvinde,

men er af samme rod som skvadre, skvatte der ikke er Jomfru ; hun vilde sikkert be-

0. s. V. tænke sig paa at anvende det om en kvinde

For at ende i samfundets øverste Lag vil af stand. Men så blev frtientimmer ind-

jeg omtale ordet kavaller (jvf. kavaleri); ført, og dermed blev et dybtfølt savn af-

dette ord svarer til det germanske ridder hjulpet. Hos Hoiberg er fruentimmer den

(af ride, tysk Ritter), og det er interresant almindelige betegnelse for kvinden, men dets

at se, hvordan ridder har holdt sig, mens glansperiode varede kun kort: romantikerne

kavaler er gået ned ad. For hundrede år bragte igen ordet kvinde til ære og anseelse,

siden var kavaler endnu et fornemt ord, og fruetitirnmer sank ned i sprogets nederste

der betegnede manden med den ridderlige lag, hvor ordet 7nada??i nu er på vej for at

tænkemåde og optræden, og når det skulde gøre det selskab. Madatn fik heller ikke

være rigtig fint, brugte man der ved siden tid at slå rod i sproget, det var ikke dansk

af tillægsordet chevaleresque. Men så dalede nok. Det kom ude fra med megen uden-

ordet en grad, idet på et bal enhver mand landsk fornæmhed over sig og forsøgte at

kunde blive til en kavaler, når bare han slå sig op som en anden parveny, men det

havde en dame at danse med. På dette nåede aldrig rigtig frem og tabte hur-

første trin ned ad fulgte ridder ikke med, tigt den smule anseelse, det havde. Og det

for det var dog straks betydeligt mere, om synker endnu; hvergang en vaskerkone blir

damens kavaler tillige var damens ridder. fra madam til frue, glider det et stykke ned

Og hvor er ordet nu landet? Når man siger: ad. Man tænke også på dets afledninger:

Hvad er det for en kavaler han dær kom- Hun er så madavimet. kan man sige om en

mer? så ligger deri ikke engang så meget gift kone, og det kan gælde både figur.

som en anerkendelse af, at han i det mind- væsen og tænkemåde. Og når en mand
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kommer hjem og ser opdækning til stort

kaffeselskab, er han sikker på at få sin

ondskabsfuldhed forstået, når han bemærker:

Nå, her skal nok være madammen' i efter-

middag*).

Betegnelserne for den ugifte kvinde har

særligt vanskeligt ved at holde sig fri af

uhæderlig betydning. Tøs er på jysk et

skældsord, men på sjællandsk den alminde-

lige benævnelse for en ikke voksen pige;

på rigsdansk har ordet en dårlig klang, og

dets skæbne er vist sikker nok, og hverken

de sjællandske skoledrenge, der endnu ikke

har opgivet at kalde deres små kammerater

af det andet køn for tøserne {ikke tøsene),

eller en drachmanns sprogbrug: tøsen om
den elskede, kan hindre ordets forfald. Det

må beklages også af den grund, at vi sav-

ner et ord for den uvoksne pige, for nu er

ordet pigebarn jo også angrebet. Ganske

vist kan en moer endnu sige : Hvor er pige-

børnene henne? men om samme pigebørn,

når de blir mødre, kan sige det samme,

det er vist tvivlsomt.

*) Der er noget ret enestående ved dette ords

skæbne. Når vi ellers låner et fremmed ord ind

ved siden af et dansk af samme betydning, så er

det gærne fordi det hjemlige synes mindre fint.

Men det er ikke tilfældet her; frue var et godt

og fornæmt ord. Måske vilde en eller anden ty

til den forklaring, at vi trængte til et jævnere ord

end det fornæmme frue, men når man låner et

fremmed ord, især et fransk, så er det til finere

og ikke til hverdagsbrug, men madam synes al-

drig at ha været fint. Forholdet turde være dette,

at de fornæmme, mer eller mindre fransktalende

herrer og damer af det h3je aristokrati til en af-

veksling brugte ordet madame i deres af fransk

så stærkt blandede sprog. Dette Ord har da det

næste lag ned efter bidt mærke i som noget nyt

og ekstra fint, og de har da uden videre grebet

det, hvorefter aristokratiet, der så at den gemene

hob titulerede deres koner madam, hurtigt opgav

det igen. Det vilde forklare den i og for sig

mærkelige omstændighed, at et godt fransk ord

har kunnet komme ind i vort sprog uden nogen

sinde at ha været et fint ord.

Dette blot som en hypotese. Måske er tilfældet

ikke enestaaende.
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Den slags sproglige nedværdigelsei er

manden jo nogenlunde hævet over, og kvinder

vil vel straks mene, at det kommer af, at

det er manden, der bestemmer sprogbrugen.

Det spørgsmål, om de to køns indflydelse på
sproget, er så omfattende, at de fortjener en

artikkel for sig; her skal blot gøres opmærksom

på, at kvinderne jo ikke er de mindst ivrige

til at bruge nedsættende udtryk om deres

eget køn.

Blandt betegnelserne for det mandlige køn

findes dog et par ord med tvivlsom klang.

Der er nu først mandfolk, der i nedsættende

betydning vel mest bruges af kvinder. Man
sammenligne to udtryk som: Så kom rnand-

folket straks op i ham, og: Hvad er det for

et tnand/olk? Det sidste har en ubestemt

klang af uvilje, men det første betegner det

brutale eller pågående erotiske i mandens
natur. Men ordet kan også ses fra en anden

side. En mand kan i et interview med
billede gøre opmærksom paa, at selv om han

ikke er hverken ung eller smuk, så er han

i det mindste et mandfolk, og så kan læserne

forsøge at gætte, hvad han nærmere bestemt

mener med det; det er i alt fald ikke noget

nedsættende. En mere udpræget betydning,

der også er ret moderne, er at betegne den

som mandfolk, der har en stærk vilje og

stor lyst til at dirigere alting selv: Hvad

man nu ellers kan ha at indvende imod ham,

så er han i alt fald et mandfolk, og dem
har vi ikke for mange af i vore dage —
sådan er der altid nogen, der siger, når en

dygtig leder har vist sig altfor brutal og

egenrådig og derved fået sine folk imod sig.

Endelig, når man om en sølle fyr siger:

Sikken et mandfolk, så er ordet på en måde

ikke blevet et skældsord, men betegner blot

manden ved det, han ikke er.

Tvivlsomt er også ordet dreng, når det

anvendes på manden. Det har i lang Tid

været brugt for at betegne det barnagtige

hos den voksne, senere tillige det rå; men

nu lader det til, at ordet skal få en ny be-
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tydning. Når man siger om en mand , at

drengen kommer op i ham, tænker man vist

oftest på det lystige og kåde, på det umiddel-

bare og åbne, der tit kan være over mænd

på omkring de fyrre.

Vore undersøgelser viser altså en aldeles

overvældende fordel på mandens side. Vil

kvindebevægelsen og kvindens tiltagende

hævdelse af egen værdighed være i stand til

at rejse nogle af de ord, der er faldet på

hendes side? Tiden vil vise det, og at pro-

fetere noget på dette område har ingen værdi.

Inden vi forlader betegnelserne for menne-

ske, kunde det maaske være af interesse at

betragte de to fremmedord person og individ.

— Persona kaldtes i det gamle Rom den

maske, skuespilleren havde på, og hv^ori der

sad en art råber, der tjente til at forstærke

lyden af hans stemme; derefter kom ordet

til at betegne den person, han forestillede,

og senere gik det over i adskillige europæiske

sprog i betydning af menneske. Sådan bruger

Holberg det, nu er det blevet sjældnere; de

steder man ser det tiest, er vel i sporvogne

og kogebøger; ellers benyttes det mest i for-

bindelser som: en mistænkelig /»^r.fo«, en slet

klædt person osv. og er næppe noget egent-

ligt skældsord, men godt på vej til at blive

det. I andre sprog, hvor et ord for menne-

ske savnes, har det holdt sig bedre; hos os

har det allerede slået ind på den retning,

hvor fruentifuiner er nået til enden , og

madam er under vejs. — Men individet er

værre stillet end personen; han har forlængst

taget fruentimmeret under armen. Individ

yar ellers fra først af et meget fint filosofisk

udtryk, der betegnede den udelelige person-

lighed (jvf. dividere) , men folket, som man

jo skulde synes, ikke havde noget at gøre

her, bemægtigede sig ordet og afklædte det

for dets filosofiske værdighed. Individ —
hvad morsomt var der ved det, siden det

ikke kunde tages alvorligt? Mindede det

måske om det i forvejen så kære ord idiot?

Å ja, især hvis man udtaler det sidste ord

indiot , hvad man jo tit gør, og ved denne

lille ændring, der kan skyldes individ^ men

også kan ha en anden lunefuld årsag, var

de to ord koblede sammen, individ var styrtet

ned fra sine filosofiske tinder, og man kan

nu høre sige, hvad ordets opfinder næppe

havde drømt om: Han er blevet til et rent

individ.

Går vi fra menneskene over til dyreverdenen,

kan vi straks på forhånd vente her at gøre

en rig høst af skældsord, især blandt hus-

dyrene, som vi har mest med at gøre; selve

ordet dyr er allerede et godt skældsord, ja

rigdommen er saa stor, at vi maa begrænse

os til nogle af de mest interessante.

Der er nu hunden, menneskets ældste hus-

dyr, menneskets nærmeste ven blandt dyrene,

det ædleste, klogeste og mest opofrende af

alle dyr — og hvordan er hunden sproglig

set blevet behandlet? Ja, lad os ta nogle

prøver. Et hundevær er et vær, som man

ikke en gang vilde jage en hund ud i, lige

sådan hundekulde (hvoraf igen hundekoldt);

at hundse er at behandle en råt og med den

største foragt; din hund endelig siger man
til en, man tillægger fejhed og lavhed. Selv

hundeungen, hvalpen, må yde sit bidrag, og

ordet for hunhunden, tceve, er blevet saa groft

et skældsord — for det skal altid gå værst

ud over hunkønnet — at mange betænker

sig på at bruge det og hellere siger hunhund,

ja endogså det uskyldige dyr hundestejlen er

kommet med her, bare fordi det begynder

med hund. Og så har vi endda ikke nok i

vort eget sprog, vi må til italiensk for at

låne ordet kanalje (egenlig køter, kommet til

os gennem fransk canaille). I Sammenligning

med hund er køter jo, mærkeligt nok for

resten, et forholdsvis mildt skældsord. Alt

dette gir unægtelig en ejendommelig baggrund

til den megen rørende hundelyrik, som vi

alle kender fra vor første danske læsebog og

fra mange andre steder. Sprogbrugen gir os

her en kulturhistorisk oplysning af stor inter-
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esse, et gavnligt korrektiv til vore forestillinger

om forholdet mellem hunden og mennesket.

Hunden har altså ikke været i så stor agtelse,

som man kunde tro; mennesket er kommet

til at kende den for godt, eller den har an-

taget for mange af menneskets uheldige egen-

skaber, eller de udartede hunde har været i

overtal — hvem kan afgøre det? Men sprog

brug er en kendsgærning, man aldrig kan se

bort fra.

Langt bedre er hesten sluppet fra det,

med sædvanlig undtagelse af hundyret. Der

møder vi straks mær, et gammelt fælles-

germansk ord , der endnu er bevaret i mar-

skalk (egenlig hestepasser, skalk: en tjener).

Mær er nu et skældsord om den gifte kvinde

som betegnelse for ondsind og arrigskab;

ikke fuldt så slemt og tillige mere ube-

stemmeligt er £ig, der nu er ved at forsvinde

som betegnelse for hest og erstattes af hoppe.

Kan dette ord holde sig frit for nedsættende

betydning?

Det er overhedet ikke usædvanligt på dette

område, at et ord ved at blive skældsord mod

mennesker, føles så nedværdiget deraf, at

det opgives som betegnelse for vedkommende

dyr. Herhen hører ord som: fæ (egenlig

kvæg, dernæst kostbarhed, jvf. liggendefæ),

der er omtrent opgivet — folk og fæ kan

man dog endnu sige — endvidere høved

(egenlig hoved, dernæst et stykke kvæg) og

bæst (latin bestia, et dyr), der dog bægge

endnu bruges flere steder som betegnelse for

husdyr. Så er der endelig kvæg (betyder

oprindelig levende, samme ord som kvik),

der, i alt fald paa rigsdansk ved forskellig

udtale , er spaltet i to ord ; det gør en for-

skel , om man siger : Hvor er kvajet blevet

af? eller: Hvor er kvæget blevet af? men

denne meget nyttige tvedeling overholdes

næppe i landboernes eget sprog.

Hvornår har æslet været et så almindeligt

husdyr her i Danmark, at det har givet an-

ledning til to så populære skældsord som

asen og æsel? Den tid har vist aldrig været.

Sagen er snarere den , at vi har så stor

trang til skældsord, at vi ikke kan få nok

j
vort eget sprog, men må importere fra ud-

landet. Vi har jo endogså været langvejs

henne for at erhværve ordene kamel og

dromedar, som man meget godt kan skælde

ud med, selv om man aldrig har set dem

eller veed synderligt om dem.

At gennemgå vore øvrige husdyr kan

næppe betale sig, men det er værd at lægge

mærke til, hvor ubestemt betydningen af

denne klasse skældsord tit er, hvad der er

naturligt nok, da skældsord tit mere udløser

en følelse, end de svarer til en tanke. Lad

os ta et par eksempler. Fæ betegner tyde-

ligt nok dumhed, får eller farehoved tillige

det fjogede; et kvæg (kvaj) er også en

dumrian, men samtidig noget andet, grovere
;

men hvad er et høved eller et bæst? Hvad

er forskellen på æsel og asen, bortset fra, at

det første mest bruges om drenge og unge

mennesker, mens det sidste kan bruges om
enhver alder og bægge køn? Læseren kan

jo selv forsøge at fastslå definisjonerne.

At nævne alle de lavere dyr, der kan gi

bidrag til skældsordene , lar sig ikke gøre

;

men fiskene bør ikke passeres uden omtale.

Torsk er en meget yndet betegnelse for den,

der i det praktiske liv opfører sig som en

dumrian , og ordet er så godt indarbejdet i

den almindelige bevidsthed, at den, der

trænger til fornyelse — hvad mange gør,

når talen er om skældsord — med held kan

benytte sig af ordet kabliau. Det er ganske

fint at være en a/, for det viser, at man

forstår at sno sig, men det er ikke så fint

at være et ålehoved, en aborre, en fytider,

en hundestejle, en ålekvabbe osv., — udvalget

er her så rigt, men tillige så ubestemmeligt

af betydning, at man kan forstå den, der

spør, når talen er om et menneske, han ikke

er klar over: Hvad er han for en fisk?

Blandt de lavere dyr er der mange, der

bruges eller af et opfindsomt hoved let kan

tages i brug som skældsord. Når man for
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eksempel hører en mand kalde en anden for

en (Edderkop, så er det øjensynligt ordet

ædder og tanken om et ord som ædderspændt,

der har givet anledning til dette, så vidt jeg

ved, ikke almindelige skældsord. Bløddyr er

også et ganske godt skældsord, særlig efter

at vi har fået udviklet den moderne betyd-

ning af ordet blød. Vanskeligere er for-

klaringen ved ordet østers, der også på andre

sprog end dansk betegner en dumrian. Hvis

det skyldes den formodning, at østersen altid

gaber og derfor må se dum ud, så synes

det jo dog et noget svagt tilknytningspunkt.

Lad os så til slut fremdrage et par, om

jeg så må sige, husdyr: loppen og lusen.

Loppen er trods sin store plagsomhed et

meget sympatetisk dyr; den er rask i

vendingen og forstår at klare sig ud af eu

vanskelig stilling, den er på een gang gym-

nast og verdensmand, og det er da ingen

under, at den med så stor hæder er gået

over i folkeæventyret. Hvor helt anderledes

stiller sagen sig ikke med lusen: den har

sit ydre imod sig, den er langsom og hjælpe-

løs, hjemfalden til at knækkes, så snart den

opdages; tilmed hører den mest hjemme hos

de fattigste, mens loppen i æventyret — og

vel også i virkeligheden — findes helt oppe

ved selve tronen. Loppen ender med et

dristigt spring højt op i luften , hvor den

forsvinder, men lusen ender med at blive

knækket: den er derfor som skældsord blevet

betegnelsen for det sølle og utiltalende, som

ingen medlidenhed fortjener, tillige også for

den ynkeligste fattigdom.

Hermed forlader vi dyrenes verden — der

langtfra er udtømt — for at gå over til

tingene. Når man hos Shakespeare træffer

skældsordet fragment (brudstykke), så fore-

kommer det os lige straks lidt fremmed, men

en undersøgelse vil vise, at vi genfinder den

samme tanke i vort eget sprog, næmlig i

stymper (lånt fra tysk, afledning af stump).

Stymperen er altså kun et brudstykke af et

menneske, ikke et helt menneske, kun en

halvhed, som man siger. Ejendommeligt er

det dog , at stump er blevet til et kæleord,

og det er sikkert nok først blevet brugt om

børn, der jo netop kun er et stykke af et

menneske. Hvad der også kun er en del af

noget, er pjalten, der jo er et af vore hårde-

ste skældsord. På tysk hedder det med

samme betydning Ltwip, hvoraf vi har lånt

afledningen hwipen, der dog ikke har samme

betydning som det tilsvarende pjaltet. Pjalt

er trængt saa dybt ind i vor bevidsthed, at

det har taget flere nærliggende ord med.

Kalder man nogen for en las, hvad der

næppe er helt almindeligt, så blir det straks

forstået; det samme gælder ordet trævl, og

så er der endelig et ord, man meget hører,,

næmlig klud. Mens en pjalt ikke er ganske

uden karakter og har en vis ævne til at

gennemføre sin pjaltede opførsel, så er en

klud helt blottet for vilje og rygrad så vel

som for fysisk kraft, hv[\V.QX pjalten ikke behø-

ver at være. Ved siden af klud hører man ikke

sjældent karklud; det er mere malende, idet

det gir tanken noget mere bestemt at holde sig

til, men betydningen er vel nok den samme.

Mens vi er ved tøj, må vi omtale ordet

nathue. Dette klædningsstykke går mer og

mer af brug, og samtidig er der kommet

noget komisk over dem, der endnu benytter

nathue. Den findes uklædelig, fordi den er

gået af mode, og tanken om et hoved med

nathue får os uvilkårlig til at smile. Nathue

kom da først til at betegne det søvnige

(som endnu på tysk Schlafmiitze), og senere

er det kommet til at betegne en, især ældre,

mand, der ganske lar sig råde af andre, for

eksempel af sin kone.

Som man ser, har nogle skældsord stor

kulturhistorisk værdi, idet de siger os

noget om folkets tænkemåde i ældre og

nyere tid; andre skyldes mere eller mindre

tilfældige ligheder eller en tilfældig klang,

og andre igen hører til den helt lunefulde

og uberegnelige del af sproget. I de to-

sidste klasser er der åbenbart et rigt felt for
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den enkeltes opfindsomhed, og her blir også, en skoledreng for et dodekaeder, så står vi

man kan gærne sige daglig, gjort nye fund. her øjensynligt ved skældsordenes grænse;

Men når man kalder en stor dreng for en vi bruger her ord, hvis betydning vi ikke

høvlebænk, en gammel pige for en æske, en selv er i stand til at forklare, som ikke just

dåse eller en iridse, en mand for en hejt er nedsættende, men som udløser en stemning

(hægte, jysk), et gammelt kvindemenneske hos os, udsiger det uudsigelige: Skældsordene

for et hønsehus eller et tabernakel, eller — holder her op med at være skældsord, de

for at nævne det eksempel en gang til — nærmer sig til at blive lyrik.
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SOMMERPLANTER
BILLEDTEXTER TIL EX BEGYNDER

Af Skoleinspektør R. C. Mortensen.

Du har ikke Ret, naar Du siger, at Du

let kommer til at kede Dig i Sommer-

pensionatet, og at Du ikke kan lære at se

paa Naturen. Du hviler ikke, siger Du, men

det er, fordi Du vil føre Byens Tanker med

Dig ud paa Landet. Glem Bylivets Arbeide

skulde staa en Løn. Har Du blot een Gang

seet dens Bladspidser, vil Du for Fremtiden

endog paa Afstand kunne se Karakterforskel-

len mellem disse to „Ahorntræer". Du skal

ogsaa prøve paa at finde en Xaur. Den

ligner Æren, men har mindre Blade. Maaske

derved, at Du lever Dig sammen med Dine Du ikke finder den som Træ men som Hæk-

nuværende Omgivelser. Denne Sam-Leven er plante, holdt dygtigt under Kniv og Sax.

Hemmeligheden. Følg Sommerfuglens Dans Der er ved disse tre Træer mange Ting at

fra Blomst til Blomst og interesser Dig for lægge Mærke til : Bladene sidder to og to

den taalmodige Tudse, der kravler hen over overfor hinanden, de bliver mindre opadtil

Havegangen, for Myrernes Veie mellem Stene paa hver Gren, og de giver en overordent-

og Straa og for Karakterforskellighederne i

Fuglenes Maader at flyve paa. Alt dette ud-

danner Dit Øie og giver Dine Tanker nj^e

Felter at vandre ind i. Nemmest vil det være

for Dig at give Dig lidt af med Botanik.

lig stærk Skygge. Frugterne ligner hinanden

deri, at de er forsynede med en bred Ud-

væxt, en saakaldet Vinge; men saml dem

sammen, og Du vil opdage store Forskellig-

heder. Dette, at Du gaar paa Opdagelsreise,

Til at begynde med kan Du rent habituelt altsaa lærer Dig selv Noget, har noget Væk-

lære nogle Planter at kende, siden kan Du kende og Oplivende ved sig, og det vil derfor

saa lære Botanikernes Terminologi. Skulde bringe Dig langt bort fra Din Tro paa, at Du

der ikke ude i Haven være en Ær! Folkene nødvendigvis maa kede Dig. Har Du været

paa Stedet kalder den rimeligvis Ahorn ; men saa heldig at faa fat paa de her nævnede

brug Du det gode gamle danske Navn. Hvor Træer, saa har Du lært at kende alle de

man kan det, bør man give saadant et Navn danske „Ahorn "-Arter, og det er morsomt

Hæderspladsen. Læg Mærke til de fra eet at vide, at hvad Du træffer af andre Slags

Sted udgaaende Bladribber og til de lappede — det kan være Frugterne eller Bladene der

Blade, og se saa, om der ikke et andet Sted viser Dig Ligheden — det er i nyere Tider
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Til venstre den enstenede Tjern. Nogle af Sideribberne Til hoire den flerstenede Tjørn. Nogle af Sideribberne er

er nedadkrummede. Der er i Regelen een Sten i Frugten. opadbeiede. Der er i Regelen flere Stene i Frugten.

I Blomstringstiden kan man finde et andet Skelnemærke: Der er een Griffel i den enes Blomster,

flere Grifler i den andens. (Eengriflet Tjørn er eenstenet; flerstenet Tjern er flergriflet.)

indførte Træer. En anden Plante- „Familie«,

Du let kan komme til Rette med, er Tjørne-

familien. Vi har kun to danske Tjørnearter,

se nu efter, hvilken Du har i dit Nabolag,

eller om Du skulde have dem begge. Glem

ikke at lede ogsaa i Markhegnene. Begge

Tjørnearter har i Bladene en Ribbe, der løber

op gennem Midten, og derfra udgaar Side-

ribber, og har de Frugter, vil Du finde, at

der er een Sten i den ene Slags, to eller

tre i den anden. Nogle af Sideribberne i den

enstenede Tjørn bøier sig noget nedad, i den

flerstenede bøier de sig derimod en Smule

opad. Prøv at tegne Bladet, saa vil Du

bedst forstaa, hvad jeg mener. Rødtjørnen,

som Du jo kender fra mange Haver, er en

Varietet af den eenstenede Tjørn. Nu ken-

der Du alle Repræsentanterne for to danske

Plantefamilier, det er da virkelig en Begyn-

delse, der ikke er helt daarlig. Skibsfarten

og Jernbanefarten har i den sidste Menneske-

alder udviklet sig overordentlig meget, og en

af Følgerne er den, at man nu har meget

lettere end tidligere ved at faa fat i Planter,

der hører hjemme i fremmede Lande. Der-

for kan det ogsaa hænde, at man i Haver,

hvis Eiere har villet huse sjeldne Ting, kan

finde fremmede Tjørnearter saavelsom andre

fremmede Planter. Haverne fremviser paa

den Maade ofte en broget Mangfoldighed.

Tænk blot paa alle disse meget gamle Ken-

dinge: Syringer og Forsythia fra Asien, He-

liotroper fra Sydamerika, Phlox og Magnolier

fra Nordamerika, Pelargonier fra Sydafrika,

Buxbom fra Nordafrika o. s. v., o. s. v. Det

kan Du ikke ved egen Hjælp finde ud af,

og vil Du derfor lære de danske Planter at

kende, saa gaa ud langs Veie og Hegn ; dér

kan Du vel ogsaa nu og da træffe en frem-

med Plante, blandt Andet fordi Størsteparten

af vort Markfrø købes i Udlandet, og saa

følger der let andet med ; men i Hovedsagen

er det jo dog rent danske Planter, Du finder

derude. Der er f. Ex. saadan en god gam-

mel Bekendt som den store Nelde. Læg en-

gang rigtig Mærke til dens Blade. At de er

smukt formede, kan Ingen, der vil se uhildet

paa Sagen, negte, og saa reiser Planten sig

stolt og rank! En Samling Nelder minder

mig altid om en Skov af ranke Graner.

Man kan „brænde" sig slemt paa denne

Plantes mærkelige Gifthaar, men dog er den

spiselig, ja endog velsmagende, i hvert Fald

naar man bruger den ganske paa samme

Maade som man bruger Kørvelen til Kørvel-

suppe. At Svinene æder denne Plante med
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Begærlighed, er

kendt nok; men

maaske vidste

Du hidindtil ik-

ke, at Du selv

kan gøre det

samme. Xaarjeg

har spist den,

har den forresten

været sammen-

blandet med an-

dre Planteblade,

deriblandt Grønkaal ; har man for lidt heraf

eller af Kørvel, kan man godt supplere

Portionen med Stornelder. Vi bruger endnu

et Ord, der minder om de Tider, da

man lavede Tøi af Nelder: „Netteldug'' kan

vi købe allevegne, og Ordet betyder Nelde-

tøi (tysk Nesseltuch), og i de gamle nøi-

somme Dage — for et Par Aarhundreder

siden — benyttede Almuen flere Steder

Neldelærred. Nu er vel Netteldug frem-

stillet af andre Planters Trevler. Andersen

lader i sit Æventyr „De vilde Svaner" Elisa

føle Stor-Neldernes Indvirkning som „en

brændende Ild", og vist virker deres Gift paa= 676

TU venstre den store Nelde, i Midten den

saakaldte Dovnelde. Disse to Planters

Blade ligner hinanden i Formen, men
Døvneldens har ikke Brændhaar. Xel-

dens uanseelige Blomster hænger som
noget Krimskrams nedad Stængelen.

Devneldens anseelige, hvide Blomster

har slet ingen Lighed med dem. Til

hoire se- den lille Xelde.

vor Hud med en ikke helt ringe Svie, men

den er dog ikke nær saa heftig som den, vi

føler, naar vi tager fat paa den lille Nelde.

Der er meget stor Forskel at se paa disse

to nære Slægtninge — hele Plantens Reis-

ning, Bladenes Form etc. — men derimod

er der en Plante, som ligner Stornelden over-

maade meget, saa meget, at Mange slet ikke

kan se Forskel paa dem. Naar Nelden blom-

strer, sagde en Almuesmand engang til mig,

kan man ikke brænde sig paa den. Dette

er en gal Iagttagelse, den blomstrende Nelde,

han tænkte paa, er Døvnelden. Den har faaet

sit Navn deraf, at den ligner en Nelde men

ikke kan afgive den brændende Fornemmelse

(den er „døv« o: sløv). løvrig er den ikke

mere i Slægt med Nelden end en Kat er det

med en Gedebuk ! Der var en Tid, da man

lavede Medicin snart sagt af hveranden vildt-

voxende Plante og tilskrev dem storartede

Virkninger. Det meste af, hvad man derom

fortalte, har formodentlig beroet paa Indbild-

ning. Døvnelden anbefaledes i hvert Fald

paa saa vidt forskellige Maader, at man bliver

mistænkelig: Stød Planten itu, kom lidt

Salt paa, og Du har Noget, der er godt til
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$Si-

Regne fra høire til venstre : Rottehale, Rævehale, To Gul-Ax, Kvik, Rai, Gold Byg, to Exemplarer af Hestegræs

paa lidt forskellige Udviklingstrin, Hjelme og Marehalm.

at lægge paa Saar, hvori der er Koldbrand.

Skær de blomstrende Topskud af, de er gode

til at lave The paa, og iøvrig kan Du af

Planten lave Midler mod Lungesygdomme,

Miltsygdomme, hvidt Flod og visse Blød-

ninger. Ikke sandt! Det er da en Flersidig-

hed, der kan batte ! Nutildags er der vist

Ingen, der tænker paa alt dette, men Insek-

terne besøger Blomsterne og Kreaturerne har

vistnok ikke Noget imod at æde hele Planten.

Nu har Du med Lethed lært vore Ahorn-

Tjørne- og Neldearter at kende, og endda

har Du faaet Døvnelden i Tilgift. Den hører

til en meget stor Familie, Læbeblomsterne,

hvis samtlige Repræsentanter Du vil være

meget længe om at faa Rede paa. Det vil

gaa Dig paa samme Maade med Græsserne;

men alligevel skal Du se paa dem. Du træffer

paa Din Vei; thi de hører i særlig udpræget

Grad med til Sommerlandskabet. Har Du

lært nogle af dem at kende rent habituelt,

saa kunde det godt tænkes, Du fik Lyst til

at give Dig nøiere af med dem, saa at Du

kunde bruge en af vore gode floristiske

Haandbøger og saaledes komme til at lære

noget virkelig Botanik. Nogle af Græsserne

er det let nok at kende, f. Ex. Rottehalen.

Udenom Græsblomsterne sidder der smaa,

grønne Blade, som kaldes Avner. Hos Rotte-

halen sidder Alt, hvad der har med Blom-

sterne at gøre, saaledes, at det danner en

Cylinder. Det gør det ogsaa hos Rævehalen,

men se, hvor disse Cylindre er forskellige i

Formen. Kvik og Rai ligesaa: De Smaa-Ax,

der sidder opad Kvikstængelen, sidder med

Fladen ind imod den, men hos Rai vender

de Kanten ind imod den. Rai findes vildt-

voxende men ogsaa dyrket som Foderurt

paa Markerne. Havens Græsplæner er i Re-

gelen tilsaaede med en Rai-Art, og hvor

Græsset ikke er bleven slaaet henne i Kan-

ten eller et Hjørne, kan Du maaske finde et

Par Ax. Kvik er ofte frygtet som et besvær-

ligt Ukrud, fordi dens underjordiske Stæng-

ler løber saa vidt omkring. Folk kalder dem

forresten Rødder. I min Barndom var det

almindeligt, at Folk, naar de blev syge,

kogte en Haandfuld Kvikrødder og drak den

Suppe, som derved fremkom. Det virksomme

i denne Medicin maa vist have været det

Sukkerstof, Kvik- „Rødderne" indeholder. Gul-

Ax er det ogsaa nemt at kende; men dem

finder Du maaske ikke saa let i frisk og

grøn Tilstand, de fleste staar visne og gule.

Er der et Oplag af Hø, der, hvor Du bor,

vil Du sikkert finde baade Rottehale og Gul-

Ax og flere andre Græsser deri. Gul-Ax har

en fin, behagelig Duft, det er et af dens

Kendetegn. Hestegræs kan se ret forskellig

ud paa de forskellige Væxtstadier, med mere

samlet eller mere spredt Top, men ellers er

den da ogsaa ret let at faa et Helhedsbillede
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Fra venstre til heire: Hundegræs, tre Hejrearter, i Midten Bled Heire.

Derefter: Rapgræs og Hjertegræs.

af. Til de Græsser, der kun findes i sandede

Strandegne, hører Hjelmen og Marehalm ; ofte

kalder Folk dem Begge for Marehalm ; men

som Du seer er der meget stor Forskel paa

dem. Hjelmen er Rævehale-agtig, Marehalmen

Kvik-agtig.

Hundegræs er en af dem. der baade dyr-

kes og voxer vild, og den kan man mindst

blandt alle tage fejl af: De store Sammen-

klumpninger af Blomster gør den kendelig

selv paa meget lang Afstand. Det samme

gælder den poetisk skønne Hjertegræs, som

Du finder voxende i Enge ; men man faar

ikke det rette Begreb om dens Skønhed ved

blot at se den fremstillet paa et Billede ; nej

man skal se den, mens Vinden leger med

alle dens „Hjerter" og lader dem bæve paa

de tynde Stilke. Vinden og Græsset, lige

meget hvilken Slags, Talen er om, hører

altid sammen : Den bølgende Kornmark under

den altfavnende Kimmel giver Din Tankeflugt

Rum i det Uendelige ligesaavel som de Hjælme-

bevoxede Klitter gør det, mens Vinden feier

hen over dem. Men baade Øre og Oje føler

dog en Karakterforskel i Lyd og Tone eller

i Form og Bevægelse. Det er Musik for Din

Sjæl, men Musik paa forskellige Instrumenter,

naar Vinden suser i Løvskoven eller i Xaale-

skoven, i Krattet eller Hoiskoven, i Lind eller

Poppel, eller naar den vugger de tunge Rugax,

svinger Rottehalens stive Cylindre eller lader

Heirens og Rapgræssets lette Toppe flimre

zirligt frem og tilbage. Alt byder det Dig

Nuanceringer for Din Tanke, der, knyttende

sig til Bevægelsernes Ynde, gaar paa Lang-

fart udad mod de tomme Vidder, hvor intet

Hjerte kender Dit, eller indad i Dig selv,

hvor Vidderne ikke føles mindre end deruden-

for, idet Du søger at vinde frem til en Løs-

ning af Dit eget Hjertes Gaade.

Og mens Din Tanke glider hen over Mar-

kerne, lærer Du Valmuerne at kende. Der staar

de, mens de endnu er i Blomsterknop, med

ydmygt bøiet Hoved, men har de skinnende

røde Kronblade udfoldet sig, staar de saa

straalende stolte og ser op imod Sollyset. Det

er den stærke Farve, og det er Kronbladenes

Zarthed og lette Bygning, der her tager Dig

fangen; men nu, da de fleste Valmuer staar

i Frugt, kan Du ogsaa i dem finde Noget,

der er værd at se paa. Der er tre Arter ude

paa Markerne : Køllevalmuen med de stiv-

haarede Fiugter, der staar strunke som smalle,

letliniede Krukker ; Gærdevalmuen, hvis Kruk-

ker er glatte og meget mere butte: og saa

er der Kornvalmuen, — den har de mest

buttede Krukker af disse tre. Men den kan

Du ikke vente at finde hvorsomhelst ; der er

Egne, hvori den ganske mangler. I Haverne

dyrker man ofte baade den og Gærdevalmuen,

og saa optræder de med meget forskelligt far-

vede Blomster. Der finder man ogsaa en fjerde
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1

Fra venstre til hoire : Opiumsvalmue i Knop, Blomst og Frugt; tre Frugter af Køllevalmue (haarede Kapsler);

to Frugter af Kornvalmue; to Frugter af Gærdevalmue; een Frugt af Opiumsvalmue.

Art, den berømte Opiumsvalmue. Kan Du faa

Held til at se alle disse 4 Arter, saa har Du

atter vundet Dig et lille Helhedsomraade ind i

Din Forestillingskreds, idet Du saa kender alt,

hvad man i videste Forstand kan kalde

danske Valmuer. Opiumsvalmuen trives saa

godt her, at den har forvildet sig og for-

længst maa henregnes til vor Floras Repræ-

sentanter. I Haverne finder man forresten

ogsaa ofte en gul Valmue, der er indført fra

Jordens nordligste Egne , og nogle store,

buskformede, robuste rødblomstrede Slægt-

ninge af vore egne Valmuer.

I Reglen sidder Valmuekronbladene meget

løst heftede til deres Stilk, og de blæser der-

for let af. Vil man dekorere med dem i

Stuen, maa man derfor plukke dem, lige

inden de udfolder sig. Kapslerne derimod er

det jo vanskeligt at komme til at beskadige,

og især Opiumsvalmuens er meget dekora-

tive, naar de anbringes i en Vase, hvis Stil-

art passer til de stive og tykke Kapsler. Et

og andet Sted kan man se dem benyttede

som Modeller for Grav-Rækværker, og dér

passer de, thi Valmuen er Søvnens, og ikke

mindst den lange Søvns, Dødens, Symbol.

Dette kommer af, at den indeholder søvn-

dyssende og smertestillende Stoffer, Enhver

kender ved Navn Morfin og Opiutn, — her-

lige i den Kyndiges Haand, farlige for

Legeme og Sjæl i den Forpintes og For-

tvivledes Eie.
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JUSTITIARIUS I HØJESTERET C. C. V. NYHOLM
f. 1829 t 1912.

Af Overretssagfører Anders Hvass.

FAMILIEN Nyholm stammer fra sjællandske

Bønder, og Overgangen til de borger-

lige Klasser er for denne som for saamange

andre Familier skeet gjennem den gejstlige

Stand. Tre Brødre blev omtrent paa samme

Tid Præster, Den ene af dem efterlod et

talrigt Afkom , og nu findes Familien Ny-

holm repræsenteret i næsten alle Grene af

borgerlig Virksomhed: som Præster, Jurister,

Godsejere , Handelsmænd , Læger og Offi-

cerer. Statskalenderen optegner i sit Re-

gister ikke mindre end 22 Medlemmer af

Familien. Omtrent 20 er i dansk Stats-

tjeneste. Et ældre forlængst afdød Medlem

af Familien udtalte i sine Familieoptegnelser

med en vis Stolthed, idet han forudskikkede,

at det er godt at høre til en god Stamme:

„Vor Familie har i Reglen stedse udmærket

sig ved Redelighed og Dygtighed". Hertil

kommer en udviklet Almensans, som har

ført adskillige af Familiens Medlemmer ind i

det offentlige Liv baade i Stænderforsam-

lingen og Rigsdagen; saaledes var i 80'erne

tre af Famihens Medlemmer Folketingsmænd.

Afdøde Justitiarius Nyholm var levende

interesseret ikke mindre i sin Families Histo-

rie end i dens Sammenhold ; dette har han

givet synligt Udtryk, dels i sin Bog : Opteg-

nelser om Familien Nyholm og dels i sin

Medvirkning til Oprettelsen og Ledelsen af

det Nyholmske Hjælpelegat, der tjener til

Cnderstøttelse for mindre velstillede Med-

lemmer af Familien.

Nyholm var paa fædrene og mødrene Side

af Præstefamilie. Hans Fader var Sognepræst

Christoffer Nyholm i Nyborg — den tredie

Præst i Slægtrækken af dette Navn — en

begavet, aandeligt kultiveret og praktisk

dygtig Mand. Han var som ung Theolog

Feltpræst ved det danske Kontingent, der

under Prins Frederik af Hessen fra 1815 til

1818 i et Antal af c. 5000 Mand ud-

gjorde en Del af de Tropper, hvormed de

Allierede holdt Frankrig besat efter Napoleons

Fald. Under sit Ophold i Frankrig havde

han Lejlighed til at se meget nyt og gjøre

adskillige Rejser baade i dette Land og i

Nabolandene, hvorom han i Dagbogsoptegnel-

ser og Breve til Hjemmet har givet in-

teressante Meddelelser. Sønnen Justitiarius

Nyholm har sat ham et smukt Minde ved at

samle og udgive disse i Bogform i 1897.

Under Opholdet i Bouchain udførte Pastor

Nyholm — der var begyndt som Adjunkt og

Svømmelærer — den raske Bedrift at springe

ud i Scheldefloden efterat have kastet Præste-

kjolen og redde sin Feltdegn, der var gleden

ud i Vandet og udsat for at drukne i den

rivende Strøm. At Præsten derefter blev en

Helt mellem Soldaterne, er let at forstaa.

Efter Hjemkomsten blev Pastor Nyholm

nogle Aar senere sin Faders Efterfølger som

Præst i Nyborg. Her fødtes Carthon Chri-

stoffer Valdemar Nyholm d. 30. Juni 1829.

Det ejendommelige Navn Carthon er hentet

fra Ossians Sange, som saa mange i hin Tid

sværmede for.

Ti Aar gammel kom Nyholm paa Sorø

Akademi, tog herfra Artium 1847 og anden

Examen i 1849, saaledes som Ordningen

dengang var. Under Begejstringen i 1848

henvendte han sig sammen med syv Kamme-

rater personlig til Krigsminister Tscherning

og bad om at maatte blive optagen paa

Kommandoskolen for senere at komme i

Krigen. Men Tscherning afslog dette, efter

Nyholms Beretning med en Spøg om at de

unge Mennesker tjente deres Fædreland bedst

ved flittigt at læse videre i Sorø. Lidt For-

bindelse med Krigen opnaaede Nyholm dog.
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idet han i 1849 gjorde Tjeneste som Læge-

assistent paa et Lasaret.

Efter at være i<ommen til Kjøbenhavn

kastede Nyholm sig med Interesse over det

juridiske Studium og blev Kandidat i 1853.

Sin Embedskarriére begyndte han først i

Kjøbenhavns Magistrats første Raadstuesekre-

tariat, en Stilling som dengang ingen Inter-

esse frembød, for derefter at gaa over til at

blive Volontær i Kultusministeriet. Men hel-

ler ikke her slog han sig til Ro. I 1856

kom han — neppe uden Forbindelse med

sine militære Interesser — ind paa Auditør-

vejen, blev først Auditør i Aarhus og 185 7

i Altona, hvor han tilbragte fem Aar i et

lykkeligt Ægteskab, optagen af sin Gjerning

og af juridiske og politiske Studier. lJ^62

kom han som Overauditør tilbage til Kjøben-

havn og gik derfra i 1863 i en Alder af

34 Aar over lil at blive Assessor i Kriminal-

og Politiretten, hvorfra hans Løbebane som

Dommer fulgte den slagne Vej, 1876 til

Overretten for 1881 at føre over i Højeste-

ret. Efterat være rykket op til ældste Asses-

sor blev Nyholm i 1907 Justitiarius i Retten.

Dette Valg hilstes med Glæde i vide Kredse,

men det var kun kort Tid, han beklædte Stil-

lingen som vor første Dommer. Hans Tung-

hørighed tog til — i de senere Aar havde

han altid sin Plads tæt ved Skranken for

bedre at kunne følge Proceduren — og d.

25. Oktb. 1909 fik han sin Afsked bevilget,

umiddelbart før Ministeriet Zahle traadte til.

Det er maaske ogsaa rimeligt at antage, at

han ønskede at lægge Ledelsen af den fore-

staaende Rigsretsprocedure i andre Hænder.

Det kan heller ikke være andet, end at han

efter hele sin politiske Opfattelse med ringe

Glæde har set hen til en Retsforfølgning mod

Ministre af Venstre.

Nyholms Interesser koncentrerede sig væsent-

ligst paa de to Emner : Politik og Retsvæsen,

og det er betegnende for ham, at han, da

han i 1905 blev Storkorsridder, paa sit

Skjold i Frederiksborg Slotskirke satte Ordene

:

Libertas et justitia. Et særligt Eftertryk maa
lægges paa det første Ord; thi den Politik,

for hvilken Nyholm interesserede sig, var al-

tid paa Frisindets Side. Dette gaar som en

ledende Traad gjennem hans Deltagelse i det

politiske Liv fra først til sidst.

Sin Slægts Interesse for Almenvellet var

han i fremtrædende Grad Repræsentant for,

og det varede derfor ikke længe, inden han

søgte ind i det praktiske politiske Liv. Ved

det første Valg til Rigsraadets Folketing i

Henhold til Grundloven af 18. Novbr. 1863

stillede den unge Assessor sig i sin fædrene

By Nyborg og blev her valgt 5. Marts 1864

med 341 Stemmer mod 310. Han var Med-

lem af de Nationalliberales Forening, Marts-

foreningen og dennes Afløser, Dansk Folke-

forening, og han stillede sig ogsaa som

Nationalliberal, men paa dette Partis yderste

venstre Fløj, saaledes at han kunde have

Forbindelse med de andre Partier og for-

beholde sig en vis Selvstændighed. Hans

Modstander, som han selv kalder „den brave

Niels Larsen fra Frørup", hørte til Folke-

partiet, men blev senere en af Nyholms

Stillere. Partirammerne var dengang ikke saa

spændte som senere i Tiden, nye Partidan-

nelser fandt jævnlig Sted, og Nyholm kom

ogsaa under sin første politiske Optræden

til paa en vis Maade at staa i Midten,

temmelig uafhængig til begge Sider.

Efterat Krigens Udfald var afgjort, blev

Hovedspørgsmaalet i dansk Politik at faa

Fællesforfatningen, der efter Slesvigs Afstaaelse

manglede sin Leveret, bragt i Overensstem-

melse med Kongerigets Forfatning, som hvi-

lede paa Junigrundloven. Fra Folkepartiets

Side mente man, at Fællesforfatningen af sig

selv burde falde bort, naar der ikke længer

var Fællessager, medens det konservative

Parti ønskede at benytte den foreliggende

Situation til at fremskaffe et paa Formue og

Godsbesiddelse baseret Landsting som en

Nødvendighed for Rigsdagen, naar det mere

konservativt sammensatte Rigsraad faldt bort.
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Under Forhandlingerne herom stillede Ny- ind paa en Realitetsforhandling — altsaa i

holm sig i Begyndelsen paa et udpræget

Venstrestandpunkt og stemte sammen med

Alberti, Balthazar Christensen og 1 1 andre

for, at Behandlingen af Forfatningsloven først

skulde foregaa i Rigsdagen — altsaa et Skridt

i Retning af at bevare Junigrundloven og

imod det øvrige nationalliberale Parti. Det

blev imidlertid vedtaget, at Forhandlingen

først skulde ske i Rigsraadet — den For-

samling, der havde klædt sig selv paa,

skulde ogsaa klæde sig selv af, som Bluhme

udtrykte det.

Under den Kamp, som nu førtes om For-

fatningen, rettede Folkepartiet Brodden mod

de Nationalliberale eller de Doktrinære, som

de kaldtes, og i Bitterheden mod disse

mødtes det med Godsejerne, som først paa

dette Tidspunkt begynder at samle sig

og danne et Slags Parti. Forstaaelsen

mellem de to Grupper tilvejebragtes under

Feltraabet „de smaa og de store Bønders

fælles Interesse". Om denne Forbindelse

var det, at Andræ med sin skarpe Tunge

udtalte: Det eneste, der knytter dem sam-

men, er den fælles Mangel paa politisk

Dannelse. Men Følgen af Alliancen blev,

at Folkepartiet under I. A. Hansens Ledelse

allerede paa et tidligt Tidspunkt indrømmede

Godsejerne Halvdelen af Pladserne i Lands-

tinget, ganske vist mod at Folketingets over-

vejende Indflydelse paa Finansloven yder-

ligere sikkredes. Herefter var Kampen for

at holde paa Junigrundloven og dens Lands-

ting egentlig paa Forhaand uden Udsigt til

Held, og det stod efterhaanden de fleste Poli-

tikere klart, at man ikke naaede til Resultat

uden at gjøre Indrømmelser med Hensyn til

Junigrundloven.

Under Adressedebatten i det i 1865 ny-

valgte Rigsraad traadte Nyholm frem i første

Plan og stillede tilligemed 10 andre et For-

slag, der lød omtrent saaledes : Selv om det

var det bedste, at Forfatningsloven først be-

handledes i Rigsdagen, vilde man dog gaa

Rigsraadet — for snarest mulig at komme

til en nogenlunde tilfredsstillende Ordning af

Rigets Forfatning. Det var et Skridt bort

fra Junigrundlovens Bevarelse, som Nyholm

her gjorde, men Forholdene laa anderledes

end før. Forslaget vedtoges med 5 1 Stem-

mer mod 48. Ved den derefter stedfundne

Realitetsbehandling stillede Nyholm Forslag

om Landstingets Sammensætning : ingen Konge-

valg og Halvdelen af Landstingets Medlem-

mer valgte af de Vælgere, som paa Landet

havde svaret 200 Rdl. og i Kjøbstæderne

100 Rdl. i aarlig Skat. Dette Forslag ved-

toges med 49 St. mod 43, blandt de sidste

hele Folkepartiet, og Nyholm var saaledes

kommen ind paa det Skraaplan, der under

I. A. Hansens Bebrejdelser førte ham bort fra

Folkepartiet. Det blev imidlertid ikke Ny-

holms Forslag, som afgjorde Striden. For-

handlingerne mellem Grev Frijs og I. A.

Hansen optoges paany, og under disse af-

taltes den nuværende Sammensætning af

Landstinget, der navnlig gjennem Kongeval-

gene i en lang Aarrække sikkrede de kon-

servative Interesser en fast Borg i Landstin-

get, bedre funderet end om Nyholms For-

slag var gaaet igjennem. Ved I. A. Hansens

Overgang til Grev Frijs sprængtes Folke-

partiet, og Folketinget fik ikke sin afgjørende

Indflydelse paa Finansloven lagt tilstrække-

ligt klar. Ved den endelige Afstemning

stemte I. A. Hansen og Berg — og forøvrigt

ogsaa Nyholm — for den reviderede Grund-

lov, Høgsbro, Krabbe og Dinesen imod.

I denne Forbindelse har det sin Interesse

at mindes, at Nyholm stedse udtalte, at han

ialfald i sin Tid ved Lovens Vedtagelse var

gaaet ud fra, at de kongevalgte Landstings-

mænd skulde beholde deres Sæde, naar Tin-

get opløstes.

Under de noget forvirrede Parti forhold,

som herskede paa Rigsdagen, efterat den re-

viderede Grundlov var vedtagen , blev der

Plads for Nyholms mæglende og samlende
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Evner. Han skilte sig helt ud fra de Na-

tionalliberale, hvor han egentlig aldrig havde

haft Fodfæste, og sammen med Professor

Frederiksen og Bureauchef Gad fik han dan-

net et selvstændigt Parti, Mellempartiet, dels

af de Medlemmer, som sammen med ham

havde stillet Mæglingsforslagene under For-

fatningskampen, bl. a. de saakaldte syv vise

Bønder: Niels Andersen, Knud Pedersen, Cor-

nelius Petersen o. fl., og dels af andre, som

af forskjellige Grunde ikke hørte hjemme i

det folkelige Venstre eller hos de National-

liberale. Det var, som Oct. Hansen udtrykte

det, et Hotel for Løsgængere, hvor de tog

ind, som ikke kunde finde Plads andetsteds.

Ogsaa paa Medlemmerne af det fjerde større

Parti paa Rigsdagen, det nationale Venstre

:

Berg, Høgsbro, Krabbe, Dinesen m. fl. øvede

Mellempartiet Tiltrækning, og flere Medlemmer

f. Ex. Carlsen fra Gammelkjøgegaard gik i

Tidens Løb fra det nationale Venstre over

til Mellempartiet. Paa sit Højdepunkt talte

dette c. 30 Medlemmer af Folketinget og kom

i de travle Arbejdsaar efter 1866 til at spille

en fremtrædende Rolle i Lovgivningsarbejdet.

Naar engang det interessante Kapitel af Dan-

marks Historie skrives: Landets Gjenrejsning

efter 1864, vil Mellempartiets Virksomhed

komme til at staa i et smukt Relief. Det

havde ikke i sin Midte særlig store eller

fremragende Politikere, men det fødtes til og

virkede under en frugtbar Periode af Lov-

givningsarbejdet, og der er ingen Tvivl om,

at en saa arbejdsivrig og samlende Person-

lighed som Nyholm under disse Forhold har

trukken en stor Del af Læsset.

Navnene paa nogle af de i denne Periode

gjennemførte Love vil gjenkalde Arbejdets

Omfang i Erindringen: Hærloven, hvor Ny-

holm var Formand i Udvalget, og Loven om

Søværnet, Værnepligtsloven (Ordfører) og de

hertil sig sluttende særlige Love, de organi-

satoriske Love om Valgene til Rigsdagen, om

Kjøbstædernes og om Landkommunernes Sty-

relse, Lov om Bestyrelsen _ af Umyndiges

Midler, Sagførerloven, de mange Jernbane-

love, Lov om Demarkationsservitutens Afløs-

ning og Lønningslovene, hvor Nyholm var

Formand for Udvalget.

Hertil kom Nyholms Virksomhed som Med-

lem af Proceskommissionen af 1868, blandt

hvis Frugter maa regnes Konkursloven og

Skifteloven, samt af Kommissionen om Vallø

og Vemmetoftes Overgang til Staten, hvor han

og Gad gav det Separatvotum, at de vilde

anse det for hensigtsmæssigt og stemmende

med vort konstitutionelle Statsliv, om frem-

tidige Fundatsforandringer kun iværksattes

med Tilslutning af den lovgivende Magt.

Ogsaa paa andre Punkter søgte Mellem-

partiet at reformere, uden at det førte til et

Resultat ; saaledes gik det Partiets Forslag

om Kommissionen til Ordningen af Admini-

strationen og af Skolevæsenet.

Men ogsaa Mellempartiets Dage var talte.

Da det lykkedes de spredte Kræfter i Venstre

at finde hverandre, og det forenede Venstre

var dannet i 1870, markeret ved Krabbes

Valg til Folketingets Formand, gjaldt det

først og fremmest om at bekæmpe Mellem-

partiets Mænd. Ved Valget i 1872 led Par-

tiet et afgjørende Nederlag, Nyholm faldt i

Nyborg mod Anders Tange, og Partiet op-

løste sig efterhaanden. Resterne af det tog

for største Delen Plads i Højres Rækker,

men med en vis Ret kunde Mellempartiets

Mænd sige, at fra det Øjeblik deres Parti var

sprængt, blev Lovgivningsarbejdet goldt.

Forgjæves søgte Nyholm i de følgende Aar

paany at komme ind i Tinget, i 1873 ved

Valg i Helsingør mod General Thomsen og

1874 ved Valg i Bogense mod nuværende Kon-

seilspræsident Klaus Berntsen. I en længere

Aarrække maatte han nøjes med i det politiske

Liv at indtage en Tilskuers Rolle, men om

den levende Interesse, hvormed han fulgte

Begivenhederne, vidner en anonym Piece fra

hans Haand af 1874: „Hvorlangt ere vi

naaede", i hvilken han om Parlamentarismen,

som ved det sidste Valg havde været Kamp-

683



c. c. V. Nyholm

ordet, udtaler de rammende Ord, at det er en

faktisk Tilstand, som ikke behøver at være

foreskreven i Forfatningen, men som natur-

ligt udvikler sig, hvor Folkerepræsentationen

har Bevillingsmyndigheden, saaledes at en

Minister, der har Repræsentationen imod sig,

maa gaa af. I Folketingets to Beføjelser: at

behandle Finansloven først, der paa Bevil-

lingsomraadet giver det et Forspring for

Landstinget, og at sætte Ministeriet under

Rigsretsanklage, finder han, at det er Folke-

tinget, Kongen ved Valg af Ministre i særlig

Grad maa tage Hensyn til, og han retter en

passant en skarp polemisk Spids mod Matzens

Fortolkning, at Ordet „vedtagen" i Grund-

lovens § 49 om, at Skatterne ikke maa op-

kræves, forinden Finansloven er vedtagen,

ogsaa skulde kunne betyde „vedtagen af Kon-

gen". Det lille Skrift er iøvrigt affattet med

Varme og Interesse for vore offentlige For-

hold. Nyholm foreslaar saaledes bl. a. de

langt senere gjennemførte Reformer: at bruge

Straffefangerne til Hedernes Opdyrkning og

at lade Staten anvende forebyggende Midler

overfor Børn med forbryderske Tendenser,

hvortil han med Reminiscens fra Kommissionen

om \'allø og Vemmetofte anser Overskudet

fra de adelige Klostre for anvendeligt. Der-

hos har Forsvaret en varm Talsmand i Xy-

holm, hos hvem der altid har været en ud-

præget Interesse for det Militære.

Med Uvillie fulgte Nyholm det Estrupske

Styres Udvikling. Han saa, hvorledes de til-

bageværende af de Nationalliberale, som

Krieger og Klein ved given Lejlighed tog

Afstand fra den herskende Retning indenfor

Højre, og det blev klart, at der rundt om-

kring fandtes Højremænd, som med Afsmag

vendte sig fra Matzens Fortolkninger om

provisoriske Finanslove, men som heller ikke

kunde følge Venstres Visnepolitik. Da Frede-

riksbergkredsens Rigsdagsmand Philip Schou

i 1883 trak sig tilbage fra det politiske Liv,

greb Nyholm den til ham rettede Opfordring

og stillede sig imod Auditør Steffensen — som

2 Aar iforvejen var falden i Aalborg mod

Nyholms Slægtning, Hofjægermester L. C.

Nyholm — , idet han benævnede sig liberal

Højremand og saaledes paany bragte Beteg-

nelsen „Liberal" ind i dansk Politik. At

baade Venstremænd og Socialdemokrater fyl-

kede sig om ham, var en Selvfølge; Oppo-

sitionspartier har altid rummelige Rammer.

Vel naaedes Resultatet ikke. Nyholm faldt

med kun 43 Stemmers Minoritet i denne

ellers saa sikkre Højrekreds, men Nederlaget

blev en halvvejs Sejr. Nyholm havde under

Valgkampen særlig hævdet Forlangendet om

Ministeriets Afgang som den første Betin-

gelse for sunde konstitutionelle Tilstande,

og der var mange rundt om i Landet, som

naturligt hørte til Højre, men som mente,

at man var kommen for langt ud, og hos

hvem Nyholms Ord fandt Gjenklang. Paa

Frederiksberg stiftedes „de forenede Liberales

Vælgerforening for Frederiksberg" og efter-

fulgtes af Dannelsen af „Kjøbenhavns liberale

Vælgerforening", som strax ved sin Stiftelse

talte c. 4000 Medlemmer, og som i en lang

Aarrække kom til at spille en betydehg Rolle

i Hovedstadens politiske og kommunale Liv.

Nyholm skulde have været Dirigent ved det

konstituerende Møde i Casino, men da han

samme Dag havde været med til at over-

række Kongen en Forsvarsadresse og om

Aftenen var til Taffels, skal en højtstaaende

Person i Samtalens Løb have sagt til ham:

jeg hører, at der iaften skal holdes et revo-

lutionært Møde her i Nærheden, hvortil Ny-

holm djærvt skal have svaret: havde jeg ikke

været her, skulde jeg have dirigeret dette

Møde.

Ved det almindelige Valg 25. Juni 1884

stillede Nyholm sig paany mod Steffensen,

og denne Gang blev Sejren hans. Hans Ma-

joritet var c. 300 Stemmer. For dem, der

paa Oppositionens Side oplevede denne Aften,

staar den som uforglemmelig. I Kjøbenhavn

havde Trier og Hage sejret, Holm og Hørdum

var bleven valgte, og fra Frederiksberg kom
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Sejrsbudskabet om Nyholms Valg. Og lige-

som for at gjøre Sejren fuldstændig indløb

der sent om Aftenen Telegram, at Johan

Sverdrup havde dannet det første norske

Venstreministerium. Jubelen var endeløs, og

man hengav sig et kort Øjeblik til Troen

paa, at nu stod Estrup for Fald, og nu lys-

nede det. Men den kommende Tid viste, at

der maatte kæmpes lange og haarde Kampe,

før der blev anden Statsskik i Landet. Efter-

haanden som man faar Kampperioden paa

længere Afstand, turde den Anskuelse vel

vinde Fodfæste, at det havde været bedre for

Landet, om den liberale Bevægelse var voxet

stærk og havde dannet et Gennemgangsled

til Venstre, som dog maatle sejre.

I de paafølgende Rigsdagsaar skærpedes

Kampen. De provisoriske Love og den konge-

lige Resolution om Afholdelse af de løbende

Statsudgifter, Gensdarmerne, Indgrebene i

Presse- og Yttringsfriheden, paa den anden

Side Visnepolitik og Skattenægtelse, var de

politiske Fænomener, som lagde Beslag paa

Opmærksomheden, og der var intet for Ny-

holm at udrette, selv om han forsøgte at mægle

og bringe Forbindelse til Veje. Han blev

personlig ilde behandlet fra Højres Side, kaldt

Forræder og slaaet i Hartkorn med Socialister

og Venstremænd. Ved V'alget i Januar 1887,

hvor Højre atter vandt frem , bukkede Ny-

holm under for Krigsministeren, General Bahn-

son, og senere har han ikke taget direkte

aktiv Del i Politik.

Den sidste Gang, Nyholms Navn blev dra-

get frem i dansk Politik, var under Minister-

krisen i Efteraaret 1909, hvor man i Venstre

en kort Tid vaklede mellem en Henvendelse

til Nyholm eller til Grev Holstein Ledreborg

om at føre Forsvarssagen igjennem. Det

blev som bekjendt den sidstnævnte.

Nyholms Gjerning som Dommer i Højesteret

fyldte ham med stor Interesse. I den poli-

tiske Kamptid maatte Højesteret ofte træffe

Afgjørelsen i de vigtigste Spørgsmaal, saa-

ledes om de provisoriske Loves Gyldighed.

Der er ikke Tvivl om, hvorledes Nyholms

Stemme er falden ved Afgjørelsen af disse

Sager, og det vides, at han var med det

Mindretal i Højesteret, der stemte imod den

i Holstebro-Sagen fældede Dom, hvor Folke-

tingets Formand Berg blev dømt til 6 Maa-

neders Fængsel paa sædvanlig Fangekost, en

Dom , hvis Indhold endnu staar som en

Gaade. Der manglede paa denne Tid Troen

paa Højesterets uhildede politiske Standpunkt,

og Venstre afholdt sig som Følge heraf og-

saa fra det ellers saa nærliggende Skridt

:

Rigsretsaktion mod Ministeriet.

Nyholm trak sig, som sagt, tilbage fra

aktiv Politik, men hans dybe Retfærdigheds-

sans bragte ham af og til frem paa Arenaen.

Han havde fattet Interesse for Finlands for-

trykte Stilling overfor Rusland og set, hvor-

ledes Juristeriet, særlig gjennem den russiske

Professor Ordins Bog var blevet benyttet til

at krænke Retten. I en Bog om „Finlands

Retsstilling i det russiske Rige", som udkom

i 1900, imødegik han de opstillede Argu-

menter og lagde Sagen klar for et dansk

Publikum. Bogen blev oversat paa Russisk

og Tysk og indskrev hans Navn mellem Fin-

lands Venner i Europa.

Som en Affødning af Nyholms sidste Del-

tagelse i Politik dannedes der om hans Per-

son en Forening under Navnet „Martsforenin-

gen af 1887", i sit Navn mindende om den

Forening, der i sin Tid samlede de national-

liberale Politikere. Uden nogensinde at træde

offentligt frem kom Foreningen dog til at

spille en vis Rolle, idet moderate og radikale

Venstremænd, selv om Vejene ellers var ad-

skilte, stadig kunde mødes i denne, alt under

Nyholms Ledelse. I Manuskriptet til et

Foredrag, han havde til Hensigt at holde i

Foreningen ganske kort før sin Død, siger han

herom, citerende en Udtalelse fra tidligere Tid :

„Martsforeningen er et Samlingssted for fri-

sindede Mænd, og de Moderate, der har

samme Maal, men anvender andre Midler

end de radikale, ligesaavel som disse hører
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hjemme i Martsforeningen". Foreningen holdt

iaar 25 Aars Jubilæum, og Nyholm kunde

da med en vis Stolthed vise tilbage paa

Foreningens Histo-

rie, hvor i sin Tid

f. Ex. Diskussio-

nerne før Forligets

Afslutning i 1894

førtes nær ind paa

Livet mellem Hørup

og Herman Bing

paa den ene Side

og Neergaard, se-

kunderet af Gustav

Christensen
,

paa

den anden.

I Foreningens Ar-

bejde støttedes Ny-

holm af Capitain

C. Th. Sørensen,

og begge lod i

rigt Maal Medlem-

merne nyde godt

af deres udstrakte

Viden. I tidligere

Tid færdedes Ca-

pitain Rovsing og adskillige andre oppo-

sitionelle afskedigede Militære i Foreningen.

Senere samlede Nyholm Veteranerne fra

gamle Dage: Prof. Frederiksen, Leth, Krabbe

og andre. Men Foreningen havde fra først

til sidst sit Præg af Nyholm. Hans Interesser

for Politik, Retspleje, Historie og Militær-

væsen blev de ledende i Foreningen. Han

gav saavidt mulig aUid selv Møde og fær-

dedes livligt og interesseret mellem Medlem-

C. c. V. Nj-holm.

merne. Foreningen vil have vanskeligt ved

at overleve sin Formands Død.

Med Nyholm er der fra vort Samfund

forsvundet en Per*

sonlighed, som ved

sin loyale Optræ-

den, sin store Viden

og sit vennesæle

Sindelag var i

nøje Overensstem-

melse med den

Rolle, han helst

selv paatog sig som

mæglende mellem

Modsætninger, an-

erkjendende de for-

skjellige Partiers Be-

rettigelse og samlen-

de splittede Kræf-

ter til større Maal.

At det ikke altid

lykkedes ham, var

ikke hans Skyld.

Hans Form i Skrift

og Tale var altid

hensynsfuld ; han

kunde begejstres for sit Emne og tale sig

varm. Men han kunde ogsaa blive indig-

neret , naar han mødte denne Verdens

Slethed. Som Menneske og som Dommer

var han mild og overbærende. Han brugte

ofte Ordet „brav" for at betegne andres

Færd, men paa faa Mennesker har den

Karakteristik, der ligger i dette Ord,

passet bedre end paa den afdøde Hæders-

mand.
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MØLLEN, DER GIK ISTAA

Af Ingeborg Maria Sick.

OPPE paa Bakken staar der en Mølle —
sort og ubevægelig mod den røde

Solnedgangshimmel

.

Den er gaaet istaa. Ikke blot for denne

Aftenstund, ogsaa for alle kommende Dage.

De susende Vinde fra Øst og Vest, Nord

eller Syd vil aldrig sætte den i Gang mere.

Den har mistet sine Vinger: kun en Stump

af den ene er igen.

Uvilkaarlig maa man huske paa et gam-

melt Vers, der begynder saaledes : „Og nu

er min Vise ude — og Møllen er gaaet

istaa"

Saadan en Mølle, der er gaaet istaa, er

som en Vise, der er ude. En god og glad

Vise om brusende Virksomhed, om hyggelig

surrende Travlhed. Den ser mere uhjælpelig

død ud end nogen anden Ruin, den sorte,

ubevægelige Mølle.

Livet er fløjet bort fra den paa de store

Vinger den har mistet; den ene søndrede

Stump, som er igen, fanger det aldrig

mere . . .

— Man naar op paa Bakkekammen, hvor

Møllen ligger. Der staar en gammel Kone

paa Vejen, udenfor Nabogaarden. Man giver

sig i Snak med hende og spørger: „Hvorfor

har de ladet Møllen forfalde, Folkene der

inde?"

Hun svarer : „Naa jo, det kom saadan af

sig selv. Først saa knak den ene Vinge —
og den anden og tredie lige bag efter. Saa

havde han vel ikke Raad til straks at faa

den lavet istand. Mølleren. Kanske heller

ingen Lyst — han var jo blevet saadan mer

ligegyldig af sig. Og nu sker det nok aldrig

mere. Han har opgivet at drive den."

Medens man staar dér foran Møllen, maa

man tænke paa alt, hvad der knækker Vin-

gerne og gaar istaa her i Livet — og ikke

er til at sætte i Gang mere. Og man kom-

mer til at fryse deroppe i Solnedgangstimen.

Konen taler igen — næsten som til sig

selv: „Ja, det er ikke som i gamle Dage,

den Gang Møllen gik, og lille Elsebeth var

herhjemme. Da var her Liv og Lystighed,

og hun var paa Færde alle Vegne."

Konen giver sig til at fortælle . . . Man

hører efter og har det altsammen for sig.

Forstaar kanske langt mer end hun siger —
thi Stemningen deroppe paa den tavse

Møllebakke har taget En fangen, har opladt

Ens indre Øre . . .

Og inden man ved et Ord af det, synes

man, at Møllen gaar — at den ene Vinge-

stump forlænges, at de andre skyder ud igen

— at Møllen giver sig til at suse, snurre og

knage —^ at der bliver klaprende Liv og

munter Virksomhed som i gamle Dage.

Opover Bakken kommer Vogn efter Vogn

rullende. Sække med den mørktgyldne Kærne

bringes ind for at forvandles til det hvide,

dunbløde Mel. Mølleren og hans Svend har

travlt — inde i Gaarden lugter der godt og

varmt af Bagning. Karlen er ved at køre ud

med en hel Ladning af Møllens friske Rug-

brød og noksom bekendte Sigte- og Surbrød.

Der kagler Høns, der kurrer Duer — som

stryger frem og tilbage paa hvide Vinger.

Og ind imellem tripper, ler og pludrer

lille Elsebeth. Arme og Ben staar aldrig

stille paa hende, Munden staar ikke. Hun

snakker, støjer og synger i Takt med Møllen.

Elsebeth er Møllerens Søskendebarn, Datter

af hans ældre Halvsøster. Hun kom til Møl-

len som lille Barn, da begge hendes For-

ældre døde saa sørgeligt i det samme Aar

uden at efterlade hende noget.

Da var Mølleren en ganske ung Mand og

ugift endnu. Ja, det blev han da ved med

at være! Han var alvorlig og „indgetogen"

af sig, gik og tænkte sit, men havde ikke

meget at skulle have sagt. Den anden Halv-

søster havde han i Huset, hun styrede det
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godt og dygtigt, men var heller ikke op-

livende af sig.

Det blev anderledes, da lille Elsebeth kom.

Hun bragte Liv og Latter med sig, fik de to

tavse Mennesker til at snakke. Barnet maatte

de jo tage sig af, maatte svare, naar hun

spurgte. Og lille Elsebeth spurgte hele Dagen

igennem.

Morbror især holdt hun sig til. For det

mærkeligste Sted paa hele Gaarden var jo

Møllen, og der færdedes han. Barnet stol-

prede med derover, stod med sin lille varme

Haand puttet ind i hans mellem alle de svære,

pudrede Sække, midt i det klaprende, ras-

lende, svirrende, hemmelighedsfulde Liv, som

hun aldrig blev træt af at iagttage.

Og selv naar hun var ovre i Stuehuset

hos Moster, levede hun sammen med Møllen.

Dens lange Vinger gled hastigt og lydløst

hen over det solbeskinnede Gulv i Daghg-

stuen, og hun sprang over dem, legede Tittit,

Tagfat og Skjul med dem. Og Møllen snak-

kede godt for hende helt herover; det var

næsten, som naar Morbror selv var i Stuen

og sad med hende paa Skødet og fortalte.

Hun vidste godt , hvorfor Møllen altid

havde saa travlt — Morbror havde forklaret

hende det : den malede Korn, den malede

Korn . . .Til Mel, som skulde blive til baade

Brød og Kringler og Pandekager, altsammen

til lille Elsebeth. Hun skulde aldrig komme

til at sulte; hun skulde have, saa hun altid

kunde blive mæt. Derfor var det saa trygt

og rart at høre, hvor Møllen snurrede.

Imellem var den ikke en Gang færdig,

naar hun blev lagt i sin lille lune Seng.

Saa vilde den visse hende i Søvn, forstod

hun nok. Og hele den lange Nat igennem

stod den Vagt og passede paa. Lille Else-

beth var ikke saa lidt bange for Tyve og

Røvere og andre fæle Folk. Men Morbror

sagde, at de hyttede sig nok for at komme

herop. Vorherre havde sat Møllen til at

vaage over lille Elsebeth. Den stod saa højt,

at den kunde se sig ud alle vide Vegne ; og

opdagede den nogen, som prøvede paa at

luske herop i en ond Mening, saa skulde

den nok give sig til at snurre og klapre og

rasle, som om den raabte baade „Holdt" og

„V'arsko", til alle paa Gaarden var vaagnede.

Saa skulde nok de slemme Mennesker blive

bange og komme ned igen i en Fart.

Elsebeth legede af og til med andre Børn.

Naboens Drenge kom ind til hende, og hun

kørte Hest med dem, saa det susede efter;

men hun savnede dem ikke, naar de var

borte. Hun havde jo Morbror og Møllen.

Hun blev større, den lille Elsebeth, fik sit

gule, lidt viltre Haar strammet ind i to for-

nuftige Fletninger og sad ved Vinduet i

Dagligstuen, bøjet over sine Lektier til Skolen.

Det var ikke helt let at skulle sidde saa

stille og adstadig — men Møllevingerne strøg

over Bogens Blade, som kærtegnede de den,

og Møllen snakkede opmuntrende, som om
den vilde sige, at Flid og Travlhed er gode

Ting. Det hjalp at læse til den kendte Lyd

— selv om hun heller havde sprunget og

danset omkring.

Det var ogsaa godt, at man kunde se

Møllen ovre fra Skolen. Undertiden stod den

ubevægelig mod Himlen, men ofte snurrede

Vingerne. Saa tænkte hun: „Morbror har sat

den i Gang; nu er han derovre!" Og saa

var hun ikke helt borte hjemmefra, syntes hun.

Lille Elsebeth blev konfirmeret, stod paa

Kirkegulvet i sin sorte Kjole med det hlle

Guldkors om Halsen, som Morbror havde

givet hende. Den højtidelige Dag stod jo

Møllen stille, men den saa velvilligt ned paa

dem, da de kom fra Kirken, og velvilligt over

mod Festen i Stuehuset, som om den godt

vidste, at dens egen lille viltre Elsebeth endnu

stak i den store voksne, pæne Pige — og

det gjorde hun da ogsaa I

Hun elskede at springe og klatre om der-

ovre som før og løbe rundt langs Mølle-

Omgangen — undtagen naar de store Vinger

gik. Det havde Morbrors Angst lært hende

at vogte sig vel for, fra hun var ganske lille.



Møllen, der gik istaa

Da hun blev voksen, sagde Moster: „Nu

maa vi sørge for, at hun kommer ud at more

sig mellem andre unge. Det var Synd andet!"

„Ja, det var det vel ogsaa," sagde Mor-

bror langsomt — men han greb sig kanske i,

at han slet ikke havde tænkt paa det, at

han blot havde gaaet og ment, hun havde

det muntert nok hjemme.

Det vilde han nu gøre godt igen; saa blev

det ham, der bestemt holdt paa, at hun

skulde tage ud.

Hun sagde selv, at hun blev allerhelst

hjemme. Ja, det forstod han nok : hun vilde

naturligvis ikke have, de skulde tænke, at

hun savnede noget; hun var saa blødhjærtet

og kærlig af sig. Men hun morede sig dog

blandt de andre unge, det kunde hun ikke

skjule. Hun kom saa straalende hjem, med

røde Kinder og klare Øjne, og havde saa

meget at fortælle, der kunde faa Morbror til

at smile.

Der blev ogsaa bedt unge hjem til Møllen.

Legen gik i den store Have og Dansen over

Stuegulvet. Morbror kunde høre, hvor hun

lo, højest og gladest af alle . . .

Men det gjorde hun jo ogsaa, naar hun

gik her ganske ene, tænkte han. Eller var

det kanske Forstillelse, for at de skulde tro,

hun var helt glad?

Hun fik Friere, den lille Elsebeth, hun var

for køn til andet. Men hun var ikke glad

ved det; hun sagde, hun brød sig ikke om

nogen af dem paa den Maade, saa maatte de

før lade hende gaa i Fred.

Det samme mente Morbror, til hvem et

Par af Frierne havde henvendt sig, og som

gav dem Løbepas uden en Gang at tale til

hende derom. Lille Elsebeth var saadan et

Barn endnu, det var Synd, at hun skulde

plages med det før Tiden!

Saa sagde Moster en Dag til sin Broder:

„Jo, du er mig en rar, egenkærlig en!"

„Hvordan mener du?" spurgte han, for-

bavset over det uventede Angreb.

„Jeg mener, at fordi du ikke kan und-

være Pigebarnet til daglig Oplivelse, skal hun

gaa her og visne mellem os to gamle."

Morbror var ikke saa ældgammel endda,

knap tyv-e Aar ældre end Elsebeth. Men

Moster havde fastslaaet, at han med sine ni

og tredive Aar var gammel — som hun med

sine halvtreds, og at deres Tid var forbi.

Han saa helt forfærdet over mod sin

Søster, og der for noget rødt op i hans

Kinder. „Hvad er det du siger?" spurgte

han lavt.

„Jeg siger, at nu har du vænnet dig til

at have hende om dig — og for en Mand

er Vanen jo det halve Liv. Du synes, her

blev kedeligt, hvis hun kom bort. Det mær-

ker hun nok — og saa er hun jo saadan,

at hun meget før vil opofre sig og gaa glip

af sin Lykke, end at vi skulde savne hende."

„Nej, det maa hun ikke", sagde han

stærkt. Han var bleven helt bleg ved den

Tanke, at han i sin Egenkærlighed kunde

øde lille Elsebeths Lykke.

„Ja, saa maa du virkelig gribe Tingen

anderledes an end før — og ikke straks

jage alle Friere paa Porten. Og heller op-

muntre hende til at sige ja end bestandig

fraraade det. For hende kommer man nok

til at nøde til Lykken. — Det bliver saamæn

ogsaa godt for dig selv ! Naar du først igen

har vænnet dig til det stille, indgetogne Liv,

bliver du endnu mer tilfreds, for det er dog

det, du er anlagt for. Jeg kommer til at

savne — men jeg har vænnet mig til ikke

at tænke paa mig selv."

Moster mente det godt. Hun vilde blot

lidt for meget være den, der varetog de

andres Bedste. Og hun glemte, at man til

Tider kanske opnaar dette bedst ved at for-

holde sig ganske rolig — og lade det gaa

sm stille Vækst, som en Magt, der er større

end Menneskers, har plantet.

Hendes Ord faldt som en tung Anklage

paa hendes Broders Sind. Havde han virke-

lig bare tænkt paa sig selv og slet ikke paa

lille Elsebeths Vel? Han kunde ikke blive
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klar over det — han syntes det dog ikke . .

.

Men et vidste han, at saa skulde det blive

anderledes I

Og da der kort efter meldte sig en ny

Frier, en flink og brav ung Gaardmandssøn,

som der ikke kunde være noget at indvende

imod, tog Morbror sig ogsaa sammen og

begyndte, ligesom Moster, at lægge ud for

Elsebeth, hvor godt kun kunde faa det sam-

men med ham.

Hun stod og saa mod de To med et

underligt Blik i sine klare Øjne. „Vil I da

saa gerne af med mig?" spurgte hun.

Et svagt Glimt af Smil gled henover hans

Ansigt. „Aa, ja — det kunde jo ogsaa

være," sagde han.

Hun vendte sig og gik op paa sit lille

hvide Kammer i Gavlen ligeoverfor Møllen.

Der var faldet hende noget ind, som hun

aldrig havde tænkt over før.

Hun maatte huske paa, hvordan hun var

kommen ind som en lille Fredsforstyrrer \

det stille, ordnede Hjem og havde vendt op

og ned paa det hele — hvordan han aldrig

havde klaget over Vaner, som maatte afbry-

des, Ønsker, som maatte opgives for at alt

bare kunde dreje sig om hende — hvordan

hun aldrig havde hørt, at hun var taget af

Naade og Barmhjertighed, hvordan det ikke

en Gang var blevet forlangt, at hun skulde

yde det mindste igen, ta^e fat mer end hun

netop selv vilde — hvordan hun blot var

blevet sørget for, hæget om, forkælet som en

lille Prinsesse.

Men nu kunde han jo nok være træt af

det — længes efter sin tidligere rolige Leve-

vis, længes efter at lægge op af det, han

tjente, eller anvende det til egne Ønskers

Opfyldelse. Og kanske han i hendes Ægte-

skab saa en heldig Løsning, en god Afslut-

ning paa den store Opgave, han havde paa-

taget sig.

Hun havde været saa lykkelig - - bare ønsket

at blive, blive herhjemmel . . . Havde bare

tænkt paa sig selv og aldrig paa ham I

I Mørkningen listede hun sig ned igen i

Stuen, hvor Moster sad og strikkede. Hun

spurgte: „Tror du, Morbror vilde finde, at

det gav mere Ro i Huset, hvis jeg var

borte?"

Moster svarede : „Ja, du siger noget ! Det

kan saamæn gerne være I Han er jo saadan

stille af sig. Og saa tænker han jo ogsaa

paa dit Bedste." — Moster vidste nok, at

hvis Pigebarnet troede, hun var uundværlig,

opofrede hun sig og blev hos dem.

— Der blev syet, syet paa Møllen, der

blev kørt til Byen og købt ind. Lille Else-

beth skulde giftes ; hun havde givet den

flinke Gaardmandssøn sit Ja. Fint og vel-

havende skulde hun udstyres. Morbror kunde

ikke faa det godt nok. Og Elsebeth var iv-

rig smilende og taknemlig; det var da det

mindste hun kunde være!

Kun Møllen lød ikke som ellers, syntes

hun. Det var, som om den snakkede ganske

vredt ind i den glade Travlhed.

Saa var der Bryllup paa Møllen med Ly-

stighed og Dans i den store Stue til over

Midnat. Da Brudgommen løftede Elsebeth

paa Vognen for at køre hende hjem, ragede

Møllen op i det hvide Maaneskin med sine

lange, sorte Vinger. Og for første Gang

syntes hun, at den saa sørgelig, ja helt

truende ud.

Hun var lige ved at springe ned og putte

sig ind til Morbror— der fulgte dem ud — som

da hun var en lille Pige, og sige: „Hold

paa mig — jeg er bange!" . . . Men hun

var jo en voksen og fornuftig gift Kone —
det gik ikke an mere.

Saa kørte hun bort med sin Mand. —
Der blev stille oppe paa Møllen — skønt

dens store Vinger raslede og susede rundt

som før. Der blev tomt og ensomt —
skønt Vogn efter Vogn kørte opover Bak-

ken med Kornsække, og mange Fødder dag-

lig gik ud og ind. Det kunde ikke være

andet, og det var ikke underligt.

Nej, det underlige var, at der ogsaa var
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stille nede paa Gaarden, hvor Elsebeth var

draget ind som Brud. Der fulgte ikke Liv

og Lystighed med hende, som de alle havde

ventet. Hun havde nu ikke meget at skulle

have sagt, og bedst som hun sad, kunde

hun falde hen i at „grublisere" — hvad der

aldrig før havde ligget til hende.

Meget snart var hun kommet i Omstæn-
digheder, og det kunde maaske nok stamme
derfra. Somme bliver jo helt underlige i den

Tid; det vidste hendes Mand, derfor tog han

sig ikke saa meget af det.

Gaarden laa i en Sænkning noget over en

halv Mil fra Møllen. Elsebeth kunde ikke

se den derfra. Men fra en Høj paa Marken
kunde hun se Vingerne rage op imod Him-
len; dér stod hun ofte ubevægelig.

Og tidt og mange Gange, naar de mindst

ventede det, kom hun paa sin Fod til det

gamle Hjem.

Morbror sagde en Gang, at hun trættede

sig •— det var uforsigtigt i denne Tid. Hun
maatte blive mere hjemme. Hun var jo glad

og lykkelig dernede.

Hun svarede: „Ja, jeg er glad og lykkelig

dernede. Niels er god ved mig. Men der er

det, at -— jeg savner Møllen."

„Naa—aa , det kommer du nok over,"

sagde han med et svagt Forsøg paa Smil.

Han tænkte kanske, at der er det, som er

sværere at undvære.

„Ja, det er let nok for dig at sige, som
er bleven her. Men det er ikke saadan,

naar man har haft den støjende og snur-

rende om sig, fra man var ganske lille —
og den saa paa en Gang ikke er der mere.

Der er saa øde og stille dernede. Det er

næsten, som om Livet var gaaet istaa for

mig."

Som om Livet var gaaet istaa ! Han
tænkte kanske, at saadan kan man have det,

selv om Møllen snurrer og klaprer aldrig

saa rask og støjende.

„Hvorfor havde I ogsaa saa travlt med
at faa mig bort?" sagde hun lidt efter. „I

kunde jo gerne have ventet lidt endnu!"

„Hvem havde travlt med at faa Dig

bort?" spurgte han.

„Det havde du."

„Havde jeg!" — —
„Ja — havde du ikke? Det troede jeg."

Han svarede ikke straks. Men noget efter

kom det, lavt og tøvende: „Elsebeth — det

var jo til dit eget Bedste. Og du gik dog
bare og længtes efter Lykken — som alle

andre gør — — Men vilde ikke lade dig

mærke med det for vor Skyld."

Hun løftede sit Ansigt imod ham. Der
var gaaet en dyb Bleghed over det som over

hans, og hendes Læber dirrede: „Skulde vi

have gaaet her og taget fejl af hinanden,

begge to — begge to?"

Det kom i en sagte, forfærdet Tone, der

endte som en Jamren — —
Men da stod han op med et Ryk og

sagde, at nu skulde hun med over i Møllen

og se, om den kunde male Mel endnu til

lille Elsebeth — og til cii mere, som hun
kanske snart fik at forsørge.

Hun gik med derover — og puttede sin

Haand ind i hans som i gamle Dage. Men
nu var den kold og tung — næsten som død.

Siden kom hun kun sjælden derop; hun
var for træt. Ved den Tid var det, at den

ene Møllevinge knak. Den skulde jo laves

istand, naturligvis — men Mølleren havde

ikke ret Tanke for det i de Dage. Han var

for optaget af det, der forestod hende.

Da hun fødte sin lille døde Dreng, var

det under den tre Dages Storm, som var

den stærkeste i Mands Minde — og i den

brødes to af de andre Møllevinger.

En Uge efter døde hun selv. Og siden

blev Møllen ikke sat istand mere. Mølleren

havde tabt Lysten til at drive den. Han
var bleven ganske anderledes indadvendt og

tung af sig end før — vilde blot have Ro og

syntes aldrig, der kunde blive saa roligt, som
han ønskede det.

„Jeg faar det ikke stille nok efter mit

Sind," plejede han at sige — „før jeg er

gaaet ind i den store Stilhed." . . .

— — „Og vi andre synes dog, her er

saa stille," siger den gamle Kone fra Nabo-

gaarden. „Næsten som paa en Kirkegaard."

Ja — som paa en Kirkegaard. Men Li-

vet er jo ogsaa gaaet istaa heroppe.

Og den gamle Sandhed, som Mennesker

dog altid glemmer, lægger sig tungt paa Ens

Sind : at Livet gaar istaa overalt, hvor de

to, som har det til hinanden, ikke kommer
sammen. — —

Da man gaar ned ad Bakken igen, er det

røde Skær paa Himlen slukket. Mod gullig-

bleg Grund staar den tavse, vingeløse Mølle

deroppe som et sort Genfærd ....



JAPAN
Af Dr. phil.

DA man i Midten af Juni erfarede, at

Japans ledende Statsmand, Fyrst

Katsura, stod i Begreb med at tiltræde

en Rejse til Europa og først vilde besøge

St. Petersborg, blev der strax fremsat

Formodninger om, at denne Rejse havde

storpolitiske Formaal og navnlig skulde

bane Vej for en japansk-russisk Entente

eller endog Alliance. Derved fik Mika-

doens Rige, den opgaaende Sols Land,

Nippon, bedst kendt i Europa under det

fra Kinesisk stammende Navn Japan,

atter en fremtrædende Plads i den planetari-

ske Politik.

Da Japanerne i 1894—95 slog de

kinesiske Hære og satte sig fast paa

Østasiens Fastland, blev „den ottende

Stormagt" modtaget med stor An-

erkendelse af den største Del af den

europæiske Presse. Anerkendelsen blev

til vild Begejstring, da de japanske Ad-

miraler tilintetgjorde Ruslands Sømagt,

og da de japanske Generaler i vældige

Kampe trængte de russiske Hære tilbage

i Mantshuriet og erobrede Port Arthur.

Denne Begejstring skyldtes ikke alene

Beundring for Japanernes i og tor sig

beundringsværdige Krigsbedrifter, m.en

ogsaa det Had, som Lederne af en stor

Del af den europæiske Presse nærer til

Rusland. Dette Had og den „europæiske"

Presses Indflydelse paa den offentlige

Mening ledede til en almindelig Over-

vurdering af Japanernes Sejre og af disse

Sejres Resultater. Man veed nu, at Grev

Witte havde bestemt Befaling til at af-

bryde Fredsunderhandlingerne i Ports-

mouth, da hans japanske Modpart Baron

Komura til hans store Forfærdelse ved

Begyndelsen af Fredskonferencens Møde

den 29. August 1905 sagde til den russi-

ske Fredsunderhandler: „Deres Herres

R. Besthorn.

Villie ske!" Man erfarede strax, at den

japanske Nation var bleven frygteligt

skuffet, og dens Skuffelse var let at for-

staa. Japan havde paa Valpladsen er-

obret sig en anerkendt Stormagtsstilling,

det havde faaet Halvdelen af Sachalin og

Lov til at annektere Korea, hvis det kunde

hævde denne Besiddelse, men det havde

ikke faaet en eneste Rubel. Japan var

blevet økonomisk ødelagt ved den frygte-

lige Krig, og de haardt trykkede japan-

ske Skattej^dere havde haabet, at de

japanske Sejre skulde skaffe Japan en

russisk Guldstrøm, Milliarder i Krigs-

skadeerstatning.

Japan har endnu ikke rejst sig efter

det Slag.

Portsmouth-Freden fremkaldte i Sejr-

herrernes Land en Bevægelse, der stærkt

lignede Oprør, men Bevægelsen rettede

sig ikke mod Herskeren og Dynastiet,

men mod den Mand, der havde frem-

kaldt og ført Krigen, Ministerpræsident

Grev Katsura. Men Katsura bekymrede

sig kun lidt om „Folkets Røst". Han

lod Mikadoen udstede et kejserligt Re-

skript, der forsikrede Baron Komura om,

at Portsmouth-Freden nøje svarede til

Kejserens Villie, og da Katsura ikke

kunde optylde sine Løfter om at ophæve

Krigsskatterne, trak han sig roligt tilbage

og overlod sin Ven og Modstander,

Marqiiis Sajonji, at udskrive de tr3''kkende

Skatter.

Den europæiske Presses Begejstring for

Japan skyldtes ikke blot Had mod Rus-

land, men ogsaa Japans frie Forfat-

ning.

Japan er ganske vist et konstitutionnelt

Monarki med Overhus og Underhus, og

paa Papiret har den japanske Forfatning

af 11. Februar 1889 — offentliggjort
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11. Januar 1890 — en meget pæn euro-

pæisk Karakter.

Den første Paragraf kan ganske vist

tage sig lidt løjerlig ud efter europæiske

Begreber; den lyder saaledes: „Kejser-

dømmet Japan regeres af en siden

umindelige Tider uafbrudt Række af

Kejsere."

Denne Form behøver ganske vist kun

at være en Tribut til det ældgamle, nu

atter regerende Kejserhus' D3masti-

Legende, ifølge hvilken den første Mikado

kom paa Tronen den 11. Februar 660

f. Kr. , og man kan forstaa, at Japans

første europæiske Statsmand , Grev Ito,

der udarbejdede Forfatningen eller dog

havde Ansvaret for dens Ordlyd, tog af-

gørende Hensyn til Mikado-Legenderne.

Kejserdynastiet blev for omtrent et Aar-

tusinde siden trængt i Baggrunden, og

Kejseren blev reduceret til et Slags gejst-

ligt Overhovede af den mægtige Major

domus-Slægt, Fujivaraerne. Fujivaraerne

blev fortrængte af andre Slægter. Da
Jorisomo som Hersker over Kuanto havde

tiltvunget sig den faktiske Magt i hele

Riget og i Aaret 1192 havde ladet sig

udraabe til Shogun — egentlig Sei-itai

Shogun, hvilket skal betyde „Barbar

betvingende Kronfeltmarschal" — lod han

Mikadoen beholde Herskernavnet og

Magtens Skin. Enkelte „Kejsere" søgte

at afkaste Shogun-Aaget, men forgæves,

indtil Oppositionen mod Lensadelens Ene-

vælde i 1867 fremkaldte den mægtige

Bevægelse, der førte til Shogunatets

Afskaffelse, brød Lensadelens Magt og

atter lagde Herskermagten i den gamle

Kejserslægts, i den unge Mikado Mutsu-

hitos Hænder.

Denne Omvæltnings Ledere var stærkt

paavirkede af Europas militære og civili-

satoriske Overlegenhed, og det var kun

naturligt, at de ved Efterligning af Europa

søgte at udrydde det gamle Lensvæsens

Traditioner for at komme i sikker Be-

siddelse af Magten. De efterlignede i Et

og Alt Europa; de gav ogsaa Japan en

Forfatning. Mønsteret var her, som paa

Hærvæsenets Omraade, hentet fra det

Land, der havde vundet Sejrene ved

Sadowa og Sedan, fra Preussen. Japan

fik et Herrehus og et Deputeretkammer.

Herrehuset bestaar af Medlemmer af den

kejserlige Familie, af Adelsklasserne og

af Personer, der udnævnes af Kejseren

— i Alt 366 Medlemmer. Deputeret-

kammeret bestaar af 379 Medlemmer,

der maa have fyldt 30 Aar. De vælges

paa fire Aar; valgberettiget er enhver

japansk Borger, der har fyldt 25 Aar og

betaler 10 Jen (== 26 Francs) i aarlig

Skat. Ingen kan samtidigt være Med-

lem af begge Huse. Til enhver Lov
udkræves Parlamentets Samtykke. Kej-

seren kan, naar det nødvendigt kræves

til den offentlige Sikkerhed eller for at

undgaa Vanskeligheder, hvis Parlamentet

ikke er samlet, udstede kejserlige For-

ordninger, der træder i Loves Sted ; men
saadanne Forordninger skal forelægges

Parlamentet, naar det atter træder sammen,

og hvis Parlamentet ikke billiger dem,

skal Regeringen erklære, at de fremtidigt

ikke mere har Gyldighed.

Det lød meget godt, men i Praxis er

Forfatningen aldrig blevet gennemført.

Her fremtraadte i særlig Grad Mangelen

paa en organisk Udvikling; Svagheden

var den pludselige Overgang fra middel-

alderligt Lensvæsen til moderne Kultur-

væsen efter europæisk Mønster. De

ledende japanske Kredse har søgt at

dække over dette Misforhold, og de nye

ydre Former for Livet, ogsaa for Stats-

livet i Japan har skuffet mange europæi-

ske Iagttagere. Dette gælder ikke mindst

med Hensyn til Mikadoens Stilling.

Kejser Mutsuhito var kun lidt over

fjorten Aar gammel (f. 3. November 1852),

693



Japan

da han ved sin Faders Død den 31. Jan.

1867 besteg Tronen. Han har været

Japans Hersker lige fra Begyndelsen af

den nye Æra, og der foreligger mange

Vidnesbyrd om, at han har tilegnet sig

Itos og dennes Medarbejderes Reformidéer

— det gælder ogsaa om Hofforholdene.

Men Kejseren er overfor den offent-

lige Bevidsthed i Japan vedblevet at være

en Gud eller dog et halvt overnaturligt

Væsen, Solgudindens Søn, der for en

Tid er bleven sendt ned til Jorden for

at styre Dai-Nippons Folk, men hvis Aand

er altfor ophøjet til at give sig af med

menneskelige Følelser.

„Med stor Fornøjelse" — skrev „Frank-

furter Zeitung"s Korrespondent i Tokio

den 25. Oktober 1905 i en Artikel „Mi-

kadoen" — „har vi her under Krigen

(med Rusland) læst alle Slags Beretninger

fra Krigskorrespondenter om., hvorledes

Kejser Mutsuhito sidder bøjet over Land-

kort, hører Foredrag, at han ikke kan

sove, men telefonerer til Ministerierne, at

han har spændt den menige Soldats

Tornyster paa sin Ryg og vandret time-

vis rundt i Haven for at danne sig en

Forestilling om sine Krigeres Besværlig-

heder, og hvad ellers Krigskorrespon-

denterne har ladet sig binde paa Ærmet.

Den, der en Gang har havt den Ære at

se Kejseren af Japan, vil ikke interessere

sig for saadant Snak. I Japan regerer,

hedder det i en af Forfatningens Artikler

(det er, som anført, den første Artikel),

en Række Kejsere, uafbrudt for evige

Tider, og ifølge den 5. Artikel udøver

Kejseren den lovgivende Magt med Rigs-

dagens Samtykke. Men saa simpel er

Sagen ikke, og i Praxis regeres Japan af et

Oligarki af store Politikere og Finansmænd,

der bestemmer Japans Skæbne og dertil be-

tjener sig af deres Organer, Ministre og Parla-

mentet. Kejseren er den dekorative mysti-

ske Topfigur, der maa til, for at Re-

spekten ikke skal svigte, en Gud, som
man tilbeder, og som i Nødstilfælde

hentes frem for at fastsætte Hovedlinierne,

men som ikke bekymrer sig om Baga-

teller."

I Hovedsagen havde den tyske Kor-

respondent Ret, og i Hovedsagen pas-

ser hans Skildring nu, som i 19()5.

Shogunatet og Lensvæsenet er blevet

afløst af et Monarki efter europæisk

Mønster; men den virkelige Magt er i

Hænderne paa et Oligarki, paa de saa-

kaldte „ældre" Statsmænd, der ganske

vist danner to Partier, et liberalt og et

konservativt Parti, men i afgjørende Øje-

blikke arbejder sammen og i Forening

sørger for, at den store Mængde ikke

bliver indviet i, hvad „Mændene bag det

sorte Forhæng", som Oligarkiet hedder

i Folkemunde, egentlig foretager sig.

Disse moderne japanske Regerings-

former er skabt af den japanske For-

fatnings Fader, Fyrst Ito (født 1840,

myrdet af en Koreaner i Charbin den

25. Oktober 1909), den første japanske

Statsmand, der under et længere Ophold

i Amerika og i England havde studeret

det moderne Kulturliv og Statsliv. Det

var Ito, der som Ministerpræsident (1892

—96) fremkaldte Krger med Kina, der

dannede Indledningen til Japans Indtræden

i den planetariske Politik, banede det

Vejen til Stormagtsrang og skaffede Ito

Titel af Marquis — senere fik han Titel

af Fyrste. Der var allerede den Gang

et stort Antal japanske Partier. Ito stod

i godt Forhold til dem alle, men da

Sejrherren fra de kinesiske Valpladser,

Marschal Jamagata, begyndte at optræde

som hans Medbejler og, støttende sig paa

Herrehuset, traadte i Spidsen for et kon-

servativt Parti, dannede Marquis Ito, efter

at han i 1896 var traadt tilbage som

Ministerpræsident, et liberalt Parti og

sammensmeltede lem af Deputeretkamrets
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Partier til Saiyukai-Partiet, „Foreningen af

forfatningstro politiske Venner", der blev

og er vedblevet at være det største Parti.

Som Fører for det nye Parti traadte

Ito i Aaret 1903 i Spidsen for et „libe-

ralt" Ministerium , men traadte atter til-

bage i Aaret 1901. Jamagata dannede

ikke selv det nye „konservative" Mini-

sterium, men overlod Magten til sin Elev

og Protegé Katsiira.

Katsura er født 1848. Han hørte til

den lavere Adel, blev Officer, drog i 1870

til Berlin, hvor han i tre Aar drev mi-

litære Studier, blev kort efter sin Hjem-

komst sendt til Berlin som Militærattaché

og rejste i Aaret 1884 for tredje Gang
til Europa med Marchal Oyama. Han
vandt under Felttoget mod Kina 1894

—

95 frem i første Række som Marshal

Jamayatas højre Haand, blev Krigsmi-

nister og Vicomte, viste stort admini-

strativt Talent og knyttede nøje F^orbin-

delse med de indflydelsesrige Finans-

kredse, hvis Magt voksede med Japans

stadigt stigende Trang til Statslaan, Da
Marchal Jamagata efter Ministeriet Itos

Tilbagetræden i 1901 overlod Vicomte Ge-

neral Katsura Ministerpræsidiet, overdrog

den mægtige Fører for det konservative

Parti derved sin gamle Stabschef og po-

litiske Arving den store Opgave, at for-

berede alt til den store Krig med Rus-

land, som Jamagata ønskede — og

frygtede. General Katsura var den rette

Mand. Han skaffede Penge til Rust-

ningerne, han forberedte i diplomatisk

Hensigt Krigen ved den japansk-engelske

Alliance af 30. Januar 1902, og han gen-

nemførte Rustningerne med al Energi —
og uden at spørge Deputeretkammeret.

Til Belønning blev han i 1903 ophøjet

i Grevestanden.

Ogsaa paa den indre Politiks Om-
raade manøvrerede Katsura med stor

Omsigt.

Ito havde søgt at støtte sig paa De-

puteretkammeret. Han raadede her over

Flertallet, men hans Stilling var alligevel

for svag, fordi de Deputerede gennem-

gaaende nyder ringe Anseelse — de an-

ses bl. a. for at være stærkt tilgængelige

for Bestikkelser, og denne Opfattelse be-

kræftedes ved den store Proces, der

standsede den japanske Sukkerraffinaderi-

Kæmpesvindel. Jamagata havde skabt

en stærk Modvægt mod det andet Kam-
mer i Herrehuset, men Itos personlige

Indflydelse stod i Vejen for hans og Kat-

suras Planer. Katsura regerede i halv-

andet Aar uden Parlament, og da han i

December 1902 indkaldte Parlamentet,

fremlagde han, til stor Skuffelse for den

liberale Opposition, der havde rustet

sig til et stort Slag, kun sit Marinepro-

gram, der var saa populært, at Depute-

retkammerets Flertal ikke vovede at

forkaste det. Da Parlamentet atter blev

hjemsendt i Februar 1903, berøvede Kat-

sura ved et klogt Skaktræk Oppositionen

dens Fører ved at lade Mikadoen ud-

nævne Ito til Præsident for Gehejme-

raadet. Ito overlod derefter Ledelsen af

Saiyukai-Partiet til sin Ven og Elev, den

literære Diplomat Marqnis Sajouji, og

derefter følte Katsura-Jamagata sig som
Situationens Herrer, Parlamentet blev

sammenkaldt til 10. December 1903. Kl.

IOV2 Formiddag blev Mikadoens Tron-

tale oplæst. Allerede Kl. 11 '/o vedtog

Deputeretkamret Svar-Adressen, der i

skarpe Udtryk fordømte Ministeriet Kat-

suras Politik, Den næste Dag opløste

Mikadoen, efter Katsuras Forslag, De-

puteretkammeret. De nye Valg blev

fastsatte til 1. Marts, og Katsura havde

frie Hænder til at træffe de afgørende

Forberedelser til Krigen med Rusland.

Den 6. Februar 1904 afbrød Japan den

diplomatiske Forbindelse med Rusland.

Japan sejrede, men det fik ikke den
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ventede Krigsskadeerstatning, og Kat-

sura kunde ikke holde sit Løfte om, at

Krigsskatterne ikke skulde blive opkræ-

krævede efter Krigens Afslutning. Han

overlod da ganske simpelt de Liberale

at ordne den Sag; men først udarbejdede

Katsura og Jamagata i Forening med

de andre „ældre" Statsmænd det store

og kostbare Post bellum-Program , der

skulde bringe Japans Hær og Flaade op

til en saa imponerende Højde, at Mika-

doens Rige kunde sikre sin nye Stor-

magtsstilling. Da Programmet var ud-

arbejdet, indgav Katsura i December

1905 sin Demission, og den 5. Januar

1906 dannede de Liberales Fører, Mar-

qiiis Sajonji, sit Kabinet. Den 15. xMarts

vedtog Deputeretkammeret Finansloven,

der paalagde det fattige Land uh3Te

Byrder.

Japans finansielle Stilling forværredes

hurtigt, og de Forhaabninger, som mange,

ogsaa i Europa, nærede om et mægtigt

økonomisk Opsving i Japan, gik ikke i

Opfyldelse — de mest fremtrædende Tegn

paa et saadant Opsving beroede paa en

Svindel, der hævnede sig frygteligt. Na-

tionens Forbitrelse og Skuffelse voxede;

den tidligere saa forhadte Katsura be-

gyndte at blive populær. Mange mente,

at Jamagatas Ven havde større Udsigt

end Sajonji til at kunne sætte en Grænse

for Militærpartiets Fordringer, og Finans-

baronerne forlangte, at deres Katsura

skulde til Magten. Den „filosofiske"

Sajonji forberedte sig paa at overlade

Katsura Magten.

Sajonjis Tilbagetræden blev indledet

paa en ganske ejendommelig Maade. Der

udkom i Begrædelsen af Aaret 1908 en

japansk Oversættelse af Zolas „Paris"

med en Fortale af Ministerpræsidenten;

næppe var Bogen udkommet, før den

blev konfiskeret efter Mikadoens Befa-

ling! Det hed sig ganske naturligt, at

Sajonji var taldet i dj^b Unaade; det var

en Misforstaaelse, men den øvede sin

Virkning. Man „forstod" efter denne Be-

givenhed, at Sajonji, trods sit Partis Sejr

ved Valgene i Maj 1908, i Juli af „Hel-

bredshensyn" indgav sin Demission.

Katsura overtog atter Magten ; han

manøvrerede som altid med overlegen

Dj'gtighed. Næppe havde Katsura dan-

net sit andet Ministerium, før han for-

kyndte, at han vilde lette Landet de

tunge Byrder, som Post bellum-Program-

met medførte, ved at fordele Gennem-

førelsen paa en længere Aarrække. Han

udsatte den store Industriudstilling, der

var paatænkt i Aaret 1912 og vilde

koste mange Penge, til 1917 — han lo-

vede Besparelser i Administrationen.

Katsura forbød Totalisatoren, „ved hvil-

ken saa mange letsindige Mennesker

havde mistet deres Formue", og han

fremkaldte en kejserlig Kundgørelse, der

advarede Folket mod Overdaadighed og

formanede det til tarvelig Levevis. Katsura

skred desuden energisk ind mod alle

Svindelforetagender; 20 Deputerede, der

havde modtaget Bestikkelser, blev fængs-

lede.

Katsura kunde, ligesom tidligere, stole

paa al Støtte fra Jamagata og Over-

huset, men han sørgede denne Gang for

at sikre sig en god Stilling ogsaa i De-

puteretkammeret. Det lykkedes Katsura

at danne et Regeringsparti, der bestod

af hans parlamentariske Livgarde, Daido-

Klubben, af Boshin-Klubben, den Del af

Seiyukai-Partiet, der kaldte sig Reform-

mændene, og den Del af Grev Okumas

gamle Fremskridtsparti, Konseitoerne, der

i Foraaret 1907 havde trængt Grev

Okuma ud af Partiet og derefter var ble-

vet splittet i flere Grupper. I Spidsen

for dette Parti, der talte omtrent 80

Medlemmer, 13'kkedes det Katsura at op-

naa en Forstaaelse med Sajonji og hans

696



Japan

Seiyukai-Flertal, men iøvrigt viste Kat-

sura heller ikke i sit andet Ministeriums

Dage stor Respekt for Deputeretkamme-

ret; han gennemførte Annexionen at

Korea, der paaførte den japanske Stats-

kasse store Udgifter, uden at spørge

Parlamentet.

Med spændt Interesse afventede man,

om Katsura vilde og turde holde sit

Løfte om at indskrænke Militærudgifterne.

Militærpartiet, der lededes af Marchal

Jamagata og Admiral Jamamoto stil-

lede store Fordringer — Jamagata for-

langte strategiske Jernbaneanlæg, der

vilde koste omtrent 200 Millioner Kro-

ner, og sex nye Divisioner; Jamamoto

forlangte, at den japanske Flaade inden

Panamakanalens A^abning skulde forøges

med Over-Dreadnoughts og første Klas-

ses Krydsere, der vilde koste omtrent

400 Millioner Kroner. Der kan vel være

Grund til at tro, at Jamagata og Jama-

moto havde truffet Aftaler med Katsura

om disse Fordringer, saa at han kunde

holde sine Løfter og sikre sin Popularitet

ved et betydeligt Afslag. Ved en Ban-

kier-Banket i Tokio den 16. November

1910 meddelte Katsura, at han foreløbigt

havde bragt Marinens Fordringer ned til

80 Millioner. Men Finansnøden voxede,

Skatterne voxede, og Katsura kunde ikke

holde det Løfte, han gav, da han i Aaret

1910 gennemførte en Forhøjelse af Em-

bedsmændenes Lønning : ved Lov at af-

skaffe Saltskatten og et Par andre meget

trykkende Skatter. Katsura kunde ikke

gennemføre sit finansielle Reformprogram,

han kunde ikke holde sme Løfter, og da

han i April 1911 blev ophøjet i Fyrste-

standen, havde han en meget daarlig

Presse. Katsura følte, at Tiden var kom-

men til at gentage Manøvren fra De-

cember 1905. Han indgav sin Demission,

og den 29. August 1911 overtog Mar-

quis Sajonji atter Magten.

Fyrst Katsuras Tilbagetræden betød

dog ingenlunde, at han vilde opgive Mag-
ten, og den blev heller ikke opfattet saa-

ledes i Japan. Jamagata er 75 Aar

gammel, Katsura er hans Arvtager og

faar mere og mere den afgørende Le-

delse af det konservative Parti, og det

anses for en Selvfølge, at Katsura atter

overtager Ministerpræsidiet, naar den

Tid kommer, da Sajonji anser det for

fornuftigst at slippe Regeringens Tøjler,

der i Virkeligheden altid holdes af „de

ældre Statsmænd", i hvis Raad Katsura

har den vigtigste Stemme.

Da Fyrst Katsura bebudede, at han

vilde foretage en Rejse til Europa, var

man da ogsaa i Japan og Europa enig

om, at han var „Japans ledende Stats-

mand". Man var lige saa enig om, at

han rejste i en vigtig diplomatisk Mis-

sion. Selv holdt han ved den Afskeds-

fest, som Shoshu- Klanen gav til Ære
for ham i Tokio den 15. Juni, en

Tale, hvori han bestemt hævdede, at

hans Rejse var en Fornøjelsesrejse; men
man troede ham ikke. Man var tvert-

imod overbevist om, at Katsura rejste

til St. Petersborg for at afslutte en vig-

tig Overenskomst, og der fremkom end-

og Efterretninger om en japansk-russisk

Alliance eller dog Entente. Det japanske

Udenrigsministerium har flere Gange be-

stemt dementeret disse Efterretninger, og

disse Dementier er sikkert rigtige. Det

gaar Japan, som det gaar adskillige eu-

ropæiske Stormagter; det har sikret sig,

men ogsaa bundet sig til to Sider, til

England og til Rusland, og de japanesi-

ske Statsmænd føler som eminent prak-

tiske Diplomater vistnok større Trang

til bestemte Overenskomster om bestemte

Spørgsmaal end til Ententer og Alliancer,

hvis Værd vexler med Forholdene. For-

holdene i Kina giver Japan lokkende

Udsigt til nyt rigt Bytte. Da Japan
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umuligt kan tænke paa en ny Krig med

Rusland, og Rusland lige saa lidt kan

ønske at blive indviklet i en ny stor Krig

i Østasien, er det saa nogenlunde givet,

at de to Magter maa søge at blive enige

om Byttets Deling; det er mere end

sandsynligt, at Fyrst Katsura som Ja-

pans ledende Statsmand, da han den 6.

Juli tiltraadte sin Rejse til St. Petersborg,

havde den Opgave, at træffe en endelig

Forstaaelse med Sazonow. Katsura vilde

ganske vist rejse videre for sin For-

nøjelse til Stockholm, Kristiania og Kø-

benhavn. Men derefter vilde han til

Berlin, Paris og London, og der havde

han sikkert ogsaa en Mission. Det gæl-

der for Japan om at sikre sig mod an-

dre Magters Indblanding i den store For-

retning, som Japan og Rusland vil gøre

1 Forening — vel ogsaa om at faa

Penge, og dem kan den japanske Ge-

neral og Finansmand ikke faa i St. Pe-

tersborg.

I ethvert Tilfælde maa den tyske Re-

gering aabenbart have interesseret sig

stærkt for Fyrst Katsura og hans Rejse.

Den tyske Gesandt i Tokio, Grev v. Rex%

gav den 18. Juni i sin Egenskab af

Ærespræsident for den tysk-japanske For-

ening en stor Afskeds-Souper til Ære
for Fyrst Katsura og hans Rejseledsager,

Baron Goto. Festen fik en særlig Be-

tydning ved, at den gamle Marchal Ja-

magata, der lige havde fejret sin 75-

aarige Fødselsdag, gav Møde. Grev v.

Rex takkede ham i en særlig Tale og

betonede, at han vilde meddele Kejser

Wilhelm, at Marchallen havde beæret

Festen med sin Nærværelse.

Baade Festen for Katsura og Jama-

gatas Deltagelse i Festen giver et klart

Bevis for den „faldne" japanske Minister-

præsidents Betydning som ledende Stats-

mand. Katsuras Betydning svækkes ikke

ved det Budskab, der modtog ham ved

hans Ankomst til St. Petersborg den 21.

Juli — Budskabet om, at Japans Re-

formkejser, Mutsuhito, var angrebet af

en livsfarlig Sygdom og efter al Sand-

synlighed snart i sin Moder Solgudindens

Tempel skulde aflægge sine Ahner Regn-

skab for, hvorledes det staar til med

deres Folk, „med Verdens første Folk,

med det Folk, som Guderne elsker".
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SCHLEPPEGRELLS BREVE FRA TREAARSKRIGEN

Ved Kaptajn Daniel Bruun.

II.

1849. Paa Hindsgavl før og efter

Slaget ved Fredericia.

I
Maj Maaned 1849 træffer vi General

Sclileppegrcll i Kvarter paa Herresædet

Hindsgavl ved Lille Bælt. Den 7. Maj var

Fjenden rykket over den jydske Grænse, og

den danske Hovedstyrke var bleven overført

til Fvii; Fredericia Fæstning forsvaredes ener-

gisk af General Landing mod Insurgenterne

under Boniii, medens de tyske Rigstropper

under Pritticifz drog op i Nørrejylland. Her

foretog Rye sit berømmelige Tilbagetog, idet

han trak Tyskerne efter sig, og paa Als

holdt de Meza Stand. Paa denne Maade

var den danske Hær foreløbig delt — indtil

en fælles Aktion kunde rettes mod et en-

kelt Punkt — Fredericia.

„Hindsgavl 1/4 Mil fra Middelfart

den 9de Mai 1849.

Fra F/edericia tilskrev jeg Dig igaar og

underrettede Dig om, at den større Deel af

Moltkes og min Brigade formeentligen skulde

over til Fyeri. Igaar Formiddag gik han, og

om Eftermiddagen jeg, over til Strib og vi-

dere til vor Bestemmelse. General Biilow

ventes til Veilhxe idag. Her har jeg et overor-

dentlig skjøntOvarteer hos Kammerherre Fonss

og nyder megen Forekommenhed. -- — —
Underret mig endeligen om, hvad der siges

i Kjøbenhavn med Hensyn til det Politiske.

Rygtet fortæller, at Hertiigen aj Leuchtenherg

ventes og at der troes paa Fred. Mit Be-

findende er meget godt — — — Kan Du,

ved Leilighed, sende mig nogle Par Uld-

strømper, vilde de være velkomne, da de

fleste af dem, jeg har, ere stoppede og me-

get hullede. Gud give os snart lysere Ud-

sigter. — —
-
—

"

„Hindsgavl pr. Middelfart

den 11. Mai 1849.

— — — Her er ov^erordentlig smukt, og

man kan, med blotte Øine, see lige til Col-

ding, som i lige Linie er 3 Miil herfra.

Man kan ogsaa tydeligen bemærke det Punkt,

hvor jeg, paa Slotsbakken, stod med Ka-

nonerne den 33de [April 1849J i den stær-

keste Ild.

Imorgen reiser vor Vært, Kammerherre

Føuss til Kjøbenhavn, for at bruge Bad.

Hvor længe vi blive her, vides ikke. Gene-

ral Biilow der ligger i Veilhye'^) , tager idag

til Bogense og besøger Broderen nogle Timer.

Har Du hørt noget om Prindsen af Leuchten-

hergs Ankomst til Kjøbenhavn, eller andet

\) i Præstegaarden hos Pastor H. C. Ascaniiis

(f. 1788, d. 1 857).
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politisk Nyt, saa meddeel mig det. Gud

give, at Udsigterne for Landet vare saa lyse,

som dem vi nyde her fra Hindsgavl. Igaar

blev her fra Batterierne gjort adskillige Skud

mod fjendtlige Afdelinger norden for Snog-

høj. —

"

„Hindsgavl pr. Middelfart

den 13de Mai 1849.

— — — — Hjertelig Tak for Dit Brev af

10de, som jeg modtog igaar. Om Formid-

dagen var jeg hos General Billoiv i Veilhyc

og talede med hans Vært og Værtinde, hos

hvem Frue Morgenstjerne logerede afvigte Aar.

Kammerherre Fonss reiste ved Middagstid

derfra til Kjøbenhavn for sin Helbred og

om Eftermiddagen spadserede jeg med den

tilbageblevne Familie paa Fanøe fra Kl. 6

til 9 om Aftenen. Idag Morges begyndte

en Kanonade fra vore Batterier her i Nær-

heden og den var saa stærk, at Bygningen

rystede. Nu Kl. 6^/2 er Alt igjen roligt.

Min nye Hest har jeg redet paa de sidste

Dage, og finder jeg den meget behagelig.

Forleden havde jeg en Ridetour tilligemed

Capitain Neergaard ^) og ledsagede Baronesse

Reedtz-Thott^) og Frøken Fønss^) Hvad Du
skriver om at understøtte en eller anden

Krøbling fra Krigen, da finder jeg det me-

get smukt og overlader det ganske til Dig;

men jeg troer, at Du ikke bør forbinde Dig

til noget aarligt, da Enhvers Stilling er me-

get uvis. — — — '

Den 1 3de Mai gjordes der et Udfald fra

Fredericia , men det gav ikke andet Kend-

skab om Fjenden, end hvad der forud var

bekendt.

Armeens Hovedkvarter var i denne Periode

i Veilhv. hvor General BilknL', Stabschefen,

Oberstløjtnant FIciisl'oro, Souschefen, Kaptain

Kauffniann med tiere

Officerer boede. Gene-

ralen havde Kvarter

hos Præsten. Blandt

r^a

^) Stabschefen.

-) Baronesse Thora

Reedtz-Thott, senere gift

med Kapt. Th.v.Hohling.

3) Mathilde J.L.Fønss.

Adjutanterne var Premierløjtnant Otto Vaiipcll

(f. 1823, d. 1899 som Oberst), der kom til at

spille en betydelig Rolle i næste Aars Felt-

tog. Hans ejendommelige Person tiltrak de

fleste af dem, der kom i Berøring med ham,

saaledes ogsaa Schleppegrell. Vaupell kunde

vel stundom være ret umilitærisk i sit Væ-

sen; men hans Mod og Raskhed til Hest,

hans Utrættelighed i Tjenesten udenfor Kon-

torerne og selv hans Kaadhed bragte ham

nær ikke blot til Folk som Lassøe; men

ogsaa til den fine, reser^'erede Kaujfmanu,

hvis Ledsager paa Rideture han stadig var,

ligesom de to delte Værelse hos Branddirek-

tøren.

Under Hovedkvarterets lange Ophold i

J'eilhy var der, naar Formiddagsforretningerne

var afsluttede. Tid og Lejlighed for Office-

rerne i Overgeneralens Stab til lange Ride-

ture. Navnlig Kaujfmanu og J'aupell tog

ofte Vejen til Hindsgavl for at besøge Schleppe-

grell og Familien Fønss , eller de mødtes i

Egnen med Generalen, som i Reglen led-

sagede Frøken Mathilde Fønss og hendes

Slægtning, Baronesse Thora Reedtz-Thott, som

begge var gode Ryttersker. Disse Rideture

fandt Sted, baade før og efter Fredericia-

slaget, og de oplivedes i høj Grad ved den

ridderlige Generals elskværdige Lune. Den

fredelige Hindsgavls-Idyl fik for alle Parter

saa meget større Tiltrækning, som den vir-

kede paa Baggrund af Krigens Alvor. Fra

den herlige skønne Egn ved Hindsgavl var

der jo kun et kort Stykke Vej til Fredericia,

hinsides Bæltet, hvorfra Kanonernes Drøn

varslede om den Fare, der truede Liv og

Lykke for det lille Samfund, som nød Livet

i store Drag paa Herregaarden. General

Krogh og LiCssoe havde her fortalt om Kaiijf-

manns og Rosens tapre Adfærd paa Dybbøl-

banke, den 13de April, da de erobrede

nogle Kanoner, og Schleppegrell havde næppe

heller glemt at fremhæve den smukke og

elegante Kauffmann's Fortjenester. Under

disse Omstændigheder blev nu, som vi straks
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Hindsgavl (Nutidsbillede).

skal erfare, Frøken Fonss forlovet med den

unge Stabsofficer — man kan gerne sige un-

der Schleppegrells Auspicier.

Dennes Breve indeholder Vidnesbyrd om

den levende Interesse, han nærede for de

unge nyforlovede og deres Fremtidsskæbne.

„Hindsgavl ved Middelfart

den 18de Mai 1849.

— — — Endnu ligge vi her og have det

godt med Hensyn til os selv ; men den be-

standige Uvished og Spænding er ikke be-

hagelig. Fjenden kaster Granater ind i

Frederitz og nogle Bygninger ere blevne an-

tændte ; dog er Virkningen af hans Skyds,

i det Hele, kun ubetydelig Blandt vore

Saarede er der ogsaa nogle Ingenieurofficerer.

Igaar havde jeg en Kjøretour med Kammer-

herreinde Fønss og de øvrige Damer. Vejret

var fortræffeligt og Udsigten, paa flere Steder,

overordentlig skjøn. Vi vare ogsaa paa et

Batterie, som ligger meget romantisk i den

herværende Skov. Idag venter jeg med
Længsel Brev fra Dig og Efterretning om
Wilhelms Befindende. Natten mellem den

1 6de og 1 7 de vaagnede jeg og det forekom

mig, som den elskede Dreng kyssede mig.

Gud bevare ham og Eder Alle! Nu kom
Ordonnantsen fra Middelfart, men medbragte

intet Brev. — — — "'

^Hindsgavl den 20. Mai 1849.

— — — — Fjenden beskyder dagligen

Frederitz, men ikke voldsomt. Imidlertid er

dog allerede henimod ^/^ af Byen brændt.

Ved Sirib var jeg igaar Formiddag, og den

Gang saaes kun Røg opstige paa 2 Steder.

Det hele Tab, siden Indeslutningen, var

nogle og tredive Mand, saarede og døde.

Dagligen afløses nu en af de i Fredericia

værende Batailloner ved en af dem, der

ligger paa Fyen og den afløste indtager der-

paa den afløsendes forrige Cantonnement.

Saaledes er her bestandig Omflytning, fa-

cohsen af 8de Bataillon er bleven Major og

commanderer nu Bataiilonen. Paa Als har

der været Canonade den 17 de, hvorved nogle

Bomber, Granater og Kugler have naaet

Sønderborg, dog uden at gjøre betydelig Skade.

Vort Tab var kun nogle Mand. — — —

"

,.Hindsgavl den 22de Mai 1849.

— Krigsministeren kom den 20de om
Aftenen til Strib, hvor General Biiknu mødte
ham. Natten tilbragte han i Frederitz og igaar

indtraf han i Veilbye Kl. 3 Eftmd. Her vare

Biilou'^ jeg, Schlegel^) og Fibiger'-) forsam-

1) C. O. E. V. Schlegel, Olt. af Ing., (død som

Glt.).

•^) /. S. V. Fibiger, Obt af Art. Brig. (d. som

General).
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lede, for at modtage Befalinger. Kl. 6 efter-

saae General Hansen ^) Batterierne imellem

Middelfart og Hindsgavl, og vi vare atter

forsamlede ved denne Inspection. Igaar og

iforgaars beskjød Fjenden ikke det stakkels

Frederitz; men idag meget tidligt hørte jeg

omtrent 60 Skud, som jeg troer vare rettede

derimod. At Underhandlinger om Vaaben-

stilstand og Fred ere indledede, antages af

de Fleste; men Resultatet kan vel ikke for-

udsees. General Hansen syntes imidlertid at

være i godt Hiimcur.

Kl. I o Formiddag. Nu blev jeg trøstet med

Dit Brev af 20de, hvorfor jeg meget takker.

— — Gid Din Sindsstemning kunde blive

lysere ! Tænk paa, hvor lykkelige vi ere i For-

hold til Tusender og hvor bedrøvet Du vilde

have været, hvis een af de mange Kugler

havde truffet mig, ligesom Morgenstjerne og

Schindel. Kys de velsignede Børn. hils Sø-

strene og Frue Morgenstjerne.

Din gamle trofaste — — —

"

..Hindsgavl den 24. Mai 1849.

— .— — — Iforgaars afbrændte Fjenden

et Blokhus uden for Frederitz, efter at have

fordrevet Besætningen. Igaar blev der skudt

endnu, baade fra Fæstningen, Strib og Ka-

nonbaadene, men Ilden blev kun svagt be-

svaret fra F'jendens Side. En Ridetour, paa

over 3 Mil, foretoges igaar Eftermiddag af

de unge Damer, og jeg var blandt de led-

sagende Herrer. Min nye Hest er jeg me-

get tilfreds med, og den har allerede skaffet

mig megen Fornøielse. Rye stod endnu ifor-

gaars ved Skanderborg, men ventede Angreb.

Rygtet fortalte, at det posenske Lanceværn

havde nægtet, at slaaes mod de Danske og

derfor var bleven afvæbnet i J^eile. Det

vilde være meget fordeelagtigt for os, hvis

Beretningen var sand. Idag er det et Aar

siden jeg blev udnævnt til Generalmajor, og

Avancementet blev mig meddelt den 26de

af Hedemann. Særdeles heldig har jeg væ-

ret siden den Tid og jeg kan ikke takke

Gud nok for hans Velgjerninger. Gid vi

snart maatte samles efter en hæderlig Fred,

saa var Alt velsignet. — — — —
Idag har jeg kjøbt 2 Par Bomuldsunder-

benklæder i Middelfart, for 9 Mark Parret.

Lev vel. — — — —

Sodcrberg er, med 5te Bataillon. som He/-

gesen nu commanderer, i Frederitz.
"

„Hindsgavl den 26de Mai 184Q.

— — — — Igaar foretoges atter en Ride-

tour til Veilbye for at høre Musik og der-

næst var man omkring paa de Steder, hvor-

fra den skjønneste Udsigt haves. Frøken

Fønss har faaet en smuk Hest forærende af

Kammerherre Lorenz ^) , som tilligemed sin

sengeliggende Frue, er flygtet fra Frederitz

i Anledning af Bombardementet. I Formid-

dag ventes General Bii/oic hertil og senere

skal jeg kjøre med Kammerherreinden til

Middelfart og presenteres for hendes Broder

Wedel-Heinen '^). En ung Artillerieofficeer,

Lieutenant Tuxen ^), portraiterer Frøken Fønss

i sin Ridedragt og jeg troer, hans Malerie

vil vinde Bifald. Baade Originalen og Go-

plen vil formentligen tilføie mange ulægelige

Saar.

Jeg har holdt en Tale til Kunstneren og

anbefalet ham Fremstillingen af Øiets Glands

og Læbens Smil, det Hele i en ædel Stiil.

Man troer, at Garden tilfods kommer hertil

og General Biiloiv har sagt, at den, i saa

Tilfælde, skal underlægges min Brigade og

dens Musik indqvarteres i Middelfart, for at

kunne musicere her.

Den 2 7de om Morgenen. Saalangt kom
jeg igaar, da Ordonnantsen bragte den Be-

sked, at der intet Brev var til mig og

samtidigen indtraf General Biiloiv og forblev

her nogle Timer, saa disse Linier ikke bleve

afsendte. Igaar Aftes havde jeg den Glæde

at modtage Dit Brev af 25de, hvorfor jeg

hjerteligen takker. Nu tager jeg til Middel-

fart og bringer dette paa Posten. Glædelig

Pindsefest, min Hanne, kys Børnene og hils

Søstrene og Frue Morgenstjerne. Din gamle

trofaste Schleppegrell.

Jeg behøver ikke andet end Strømper."

„Hindsgavl den 30te Mai 1849.

—- — — — Vi have faaet den glædelige

Efterretning, at den russiske Flaades 1ste

Division med Landtropper ombord, snart kan

^) Krigsministeren C, F. Hansen.

1) C. P. J. Lorenz, Toldinspektør i Fredericia.

2) Kammerjunker A. C. Wedel-Heinen, B_vfoged

og Borgmester i Middelfart,

*) I Artilleribrigaden fandtes ingen Løjtnant

af dette Navn. — I Søetaten var der 3.
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v'entes og Alle haabe et heldigt Resultat af

den mægtige Allieredes Assistance. Imorgen

Eftermiddag skal Brigademusikken spille i

Skoven tæt herved, hvorover Damerne meget

glæde sig, skjøndt de frygte for Regn. For-

leden var Frøken Fønss nær kommen til

Skade paa en Ridetour. Idet vi passerede

en af Middelfarts snævre Gader, kjørte en

Vogn ud af en Port og Vognstangen stødte

med saadan Kraft paa det øverste af Sadlen,

at denne gik itu. Var Stødet truffet 2 Tom-
mer høiere, vilde Frøkenen sandsynligviis

være bleven farligen saaret. Alle de unge

Officerer og nogle af de gamle synes meget

godt om bemeldte Dame, og jeg troer at

vore velmente Ønsker have bidraget til at

afvende Faren. — Man mener, at vi ikke

længe blive liggende her; imidlertid maae vi

være taknemmelige for de behagelige Dage,

som ere tilbragte paa dette yndige Sted. —

"

Den 3 1 te Mai fandt der en Kavalleri-

fægtning Sted ved Aarhus mellem danske

Dragoner af Ryes Korps og prøjsiske Husarer.

„Hindsgavl den 1ste Juni 1849.

— — —
•
— Den skjønne Mai er da svun-

den og endnu svæve vi i Uvished med Hen-

syn til vor politiske Stilling, der saa for-

styrrende griber ind i alle Forhold. En
herlig Dag havde vi igaar. Musiken fra

Veilbye blæste ved Skovbatteriet, hvor Da
merne og de fleste Officerer fra Hovedqvar-

teret vare tilstede. Senere spadserede vi i

Skoven og traf et Sangercorps af Under-

officerer, som i den stille Aftenstund gjorde

€n herlig Effect. Fjendens Vagtild blussede

hinsides Beltet og dannede en skjærende Con-

trast mod Frøken Foiisies blide Øine. Uvil-

Icaarlig sagde hun til Capitain Kauffmann:

„Gud give os Fred!" og den unge, tappre

Officeer formaaede næppe at drage Aande.

Han er af Generalstaben, har personligen

udmærket sig, er smuk, dannet, interressant

Og lidt hypochondre. Jeg vil haabe, at hun

ikke er ham ugunstigen stemt og det er

min Overbevisning, at hun er skabt til at

udbrede Lykke! Mangen herlig Samtale har

jeg havt med hende, og hun har fortalt mig

om hendes kjære Confirmationspræst og om
den afdøde, aandfulde Gouvernante; hun har

udtalt sig om Poesie og forskjellige Livs-

forhold, saa jeg ikke har kunnet undlade til

Gjengjæld, at give en Skildring af Dig, Frue
Morgenstjerne og Norge.

Den 2den Juni. I dette Øieblik modtoges
Dit Brev af 31te hvorfor jeg kjærligen takker.

Ogsaa fra Mathilde fik jeg nogle Linier.

Naar Du giver Doctoren 25 Rbd. for det

halve Aar, troer jeg det er passende. Med
Hensyn til Opsigelse af Logiet i Kjøbenhavn,
maa det ganske beroe paa Din Anskuelse.

Det er mig umuligt at vide, om, og naar

jeg kommer til Hovedstaden. — Gid
det stod i min Magt, at jevne alt for søde
Hanne! — — — '"

„Hindsgavl den 5te Juni 1849.

— — — — Allerede om Morgenen var

jeg i Middelfart, men dengang var Posten

endnu ikke ankommen. Den hele Dag vare

mine Tanker hos den elskede Frederik, der

fyldte sit Ilte Aar, og som jeg haaber vil

blive sine Forældres Glæde og Trøst. Min-

des Du, at vi den 5te Juni f. A. havde
Træfningen ved Dyppel og at den kjære

Morgenstjerne endte sin jordiske Bane. Gud
trøste hans ædle Kone og velsigne den fader-

løse Olufl Mange Familiebaand ere saa sør-

geligen sønderrevne ved vore uheldige For-

hold og hvem veed hvad der endnu fore-

staaer. Gud være lovet, at vore Børn ere

raske og at Du kan bruge Bad og saaledes

styrke Din Helbred ! Tak for Efterretningen

om de modtagne 100 Rbd. og for den til-

sendte Prøve af Sommerkjolen. Jeg synes

ret godt om den og Damerne vare saa ga-

lante, at finde den smuk. Naar skulle vi

dog høre noget glædeligt i politisk Hen-

seende? Et engelsk Dampskib, som passerede

her forbi igaar og gik til Strib, skal, efter

Sigende, ikke have bragt Efterretninger til

Hovedqvarteret. I Søndags beskjød Fjenden

Frederiiz og Strib meget stærkt og Ilden be-

svaredes af vore Batterier, dog, saavidt man
veed, uden synderligt Resultat paa nogen af

Siderne. Levvel, min Hanne, kys Børnene og

hils Søstrene og Frue Morgenstjerne. "

Den 6te Juni kæmpedes der i Sundeved

ved Aissund.

„Hindsgavl den 8de Juni 1849.

— — — — General Prittivitz har ønsket

en Sammenkomst med General Biilow, som
den Sidste ikke har indvilget; men derimod
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sendt sin Stabschef, der vendte tilbage idag.

Kammerherreinde Fønss med Datter og Ba-

ronesse Reedtz-Thott toge idag morges Kl. 4

til Odense og retournere enten iaften eller

morgen. Fru Quistgaard ^) , som er flygtet

fra Co/ding og har opholdt sig her siden

23de April, fungerer imidlertid som Værtinde.

Hun har seet Dig som Barn, har gaaet i

Comtesse IVedeUs Institut, er ofte kommen
til Lundhæk og er der bekjendt under Nav-

net Juliane Fønss.

Til Frue Morgoisfjenic har jeg nyligen

skrevet. Besøg hende ofte og trøst hende,

forsaavidt det er muligt.

Kys de elskede Børn, hils Søstrene og

hvem, der interesserer sig for os. -— "

^Hindsgavl den 10. Juni 1849.

— —
•
— — At Russerne komme er nu

uden for al Tvivl. Desværre vides ei hvor-

mange Tropper de ville sende og hvorledes

de agte at hjælpe os. En russisk Fyrste og

en Oberst have havt Conference med Gene-

ral Biiloiv og tage derefter til Strib, for at

see Batterierne. Igaar var en norsk Officeer

hos mig og som jeg ikke havde seet siden

jeg 1807 forlod Accademiet. Hans Navn

var dengang Grimseth; nu havde han an-

taget Navnet Schjelderup, efter Moderen. Hans

Træk vare mig, efter 42 Aars Forløb, endnu

bekjendte. Gud være lovet, at vor Wilhelm

er flink og bruger sin Tran med heldig Virk-

ning. Til Middag, det vil sige Kl. 5, skal

her være stort Selskab og jeg tænker, at

Damerne ville fremstille sig med straalende

Glands. Jeg beklager Officerernes Øine,

Hjerter og Nattero; min Paryk har jeg idag

ladet balsamere. Det er Barberen, som skyl-

des denne Assistance. — — — '*

„Hindsgavl den 13de Juni 1849.

— — — — Din Hilsen har jeg overbragt

Frue Quistgaard , der glædede sig over at

være erindret af Dig. Igaar var jeg i Mid-

delfart tilstede ved Lieutenant Dorn s ^) Begra-

velse. Han blev skudt i Frederitz, var en

dygtig Officeer, meget afholdt og førtes nu

') f. Juliane M. Fønss, gift m. Th. M. S. Qvist-

gaard, Overauditør, Borgmester og Byfoged i Kol-

ding. R. af Dbrg. i 49 — senere Etatsraad.

2) Prmlt. i Art.-Brig. H. E. IV. v, Dorn, faldt

den 8de Juni i Fredericia under Bombardementet.

til sit Hvilested med stor Høitidelighed. Tolv

sortklædte Piger lagde Krandse paa Kisten

og bestrøede Graven med Blomster. Felt-

provst Hertel •^) talede ret godt og Hand-
lingen gav Anledning til mange Tanker. 1

Formiddag rider jeg til General Biiloiv i

Feilbve og imorgen tager han til Odense.

Om Russerne og vor politiske Stilling svæve
vi fremdeles i Uvished. — — —

"

„Hindsgavl den 16de Juni 1849.

— — — — Om Russernes formodede An-
komst til Als vides endnu intet. Comman-
deur Garde, der iforgaars med Dampskib,

ankom fra Sønderborg, for at tale med Ge-

neral Biiloiu , afsejlede igaar Formiddag Kl.

10. Igaar Eftermiddag havde vi en behage-

lig Ridetour med Damerne, først til Feilbve

for at høre Musik, og derpaa red man om-
trent 2 Miil i den yndigste Egn. Det er

temmelig vist, at den elskværdige Frøken F.

er bleven forlovet. Forlovelsen er ikke be-

kjendtgjort og heller ikke mig betroet, i

hvilket Tilfælde jeg naturligviis ikke vilde

omtale den. Med Guds Hjælp ville Ved-

kommende blive lykkelige i høieste Grad,

da de begge ere herlige Mennesker og hun
saa nobel, som om hun var Datter af Frue

Morgenstjerne. — — —

"

^Hindsgavl den 19. Juni 1849.

— — — — Igaar var General Biiloiu og-

endeel Officerer inviterede hertil, for at skyde

Harer paa Fænøe. Vi deeltoge Alle i denne

Jagt, drak The paa Øen, hvor et deiligt

Lyststed var decoreret med Blomster og^

spiste til Aften paa Hindsgavl. Generalen

fortalte, at der fra Frederitz var bleven

meldt, at man i Nord, formodentlig ved

Aarhuus, havde hørt en stærk Kanonade og^

saaledes er det sandsynligt, at Fjenden har

angrebet Rxe. Med Længsel venter jeg Efter-

retning om det Forefaldne og haaber paa

Russernes Ankomst. Maaskee tager jeg i

Eftermiddag til Feilbve, hvor man dog under-

tiden faaer noget at vide. Skulde Du høre

et og andet Interessant, saa meddeel mig

det strax, thi vi trænge til Trøst og Op-

muntring. — Nu modtog jeg Dit kjærlige

Brev af 17de, hvorfor jeg inderligen takker

og glæder jeg mig til de 3 Pr. Strømper,

1) H. V. Hertel (f. ISCK}, d. 1872).
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Udsigt fra Kongebroskoven ved Middelfart over Lillebælt til Snoghoj og Fredericia.

(Billede fra Tredserne.)

Uldtrøjen og Toilet- Kassen, som Du godheds-

fuld vil sende mig. Naar jeg taler med
General Biiloiv , skal jeg bringe Roussiiig i

Erindring og gjøre opmærksom paa, at han

staaer ved 4de Bataillon og hedder Casper

Jl'i/he/iii^). Kys de velsignede Børn, hils ven-

ligst Søstrene og Frue Morgenstjerne.
"

Den 21de Juni besatte Fjenden Aarhus.

Rye trak sig noget tilbage ud paa Djurs-

land og tog Hovedkvarter paa Balskovgaard.

Fjenden gik nu ikke længere frem.

„Hindsgavl den 22de Juni 1S49.

— — — — Din i dit forrige Brev ind-

sluttede Seddel, som indeholdt Roussings Navn
med mere, har jeg leveret General Bii/ou'

og derom underrettet Frue Morgenstjerne.

— — — — Jeg under Otto af ganske

Hjerte at komme til Jylland i Ferien; men
ønsker, at han maa blive anbefalet til en

bekjendt Passageer, eller til Capitainens Op-

sigt og Omhu paa Dampskibet. Dette gjæl-

der baade med Hensyn til Hen- og Tilbage-

touren. Det er ved en saadan Leilighed

ganske i sin Orden, at tale med E. — —
[Læreren] om hans Mening; men ved Ube-

tydeligheder er det ufornødent at spørge

ham til Raads. Man skylder Manden Op-

mærksomhed og Velvillie. der allerede er

bleven ham viist; derimod bør man ikke

tage Hensyn til sygelig Ømfindtlighed. Vil

man, ved hvert Skridt, spørge Peer og Poul

om det behager, saa bliver man tilsidst af-

hængig af sin Kat. Nu tales ogsaa om
Fredsunderhandlinger og om. at et Dampskib
skal have bragt Depecher fra Reedt: til Berlin.

Hils
'•

..Hindsgavl, den 25. Juni 1849.

Idag forsikkres, at alle Fredsunderhandlin-

ger ere afbrudte, og man paastaar, at det

staaer i de sidst udkomne „berlingske Aviser",

„Fædrelandet", som jeg nu gjennemlæser,

omtaler imidlertid ikke Afbrydelsen. Igaar

var der her til Middag følgende Fremmede:
Oberst Schlegel, Grev Reventloic, Ordonnans-

officeer hos General Biilozc ; Greve Holck ^),

Søofficeren, Kammerjunker Holck'), som vi

kjende fra Aalborg, Capitain Kanffmann af

Generalstaben og Lieut. J\iiipell. Det var

meget rigtigt, at Du anmodede Værten, om,
først længere hen, at afgjøre om Du vilde

flytte eller blive. Fra Odense har jeg faaet

et Par nye lyseblaa Beenklæder uden Guld-

besætning og hvortil jeg meget trængte. De
kostede 12 Rbdl. Forleden var Bille Brahe

her og bragte Hilsen fra Bekkers^). Søderberg

besøgte mig idag ; han havde, for nogle

Dage siden, havt Brev fra de odensenske

Cousiner og bad at jeg vilde hilse Dig. Det

1) Faldt som Scit. ved Isted 25. Juli 1850.

1) Greve F. Holck, Prmlt. i Søetalen.

2) Kammerjunker, Overauditør P. C. C. Holck,

Herredsfoged.

3) Baron Christian Iiiel til Lundbæk, f. 1778,

d. 1842, var gift med Ottilia Chr. Bekker, Datter

af en Herredsfoged Bekker.= 705
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é

%*iié^'

er Capitain Kauffmann,

som jeg antager er for-

^ , , lovet med den herlige

^^' Frøken F., men Du skal

ikke omtale det, da

i.1.^' •. man sikkert ønsker, at

'
•

''^ det, indtil videre, skal

være en Hemmelighed.

^i -r- - ^ Det vilde glæde mig,

om Du nogensinde gjor-

de hendes Bekjendt-

skab. Hun er saa over-

ordentlig begavet og god, at Enhver absolut

maa ynde hende. — —

"

^Hiiuhgavl, d. 27. Juni i849.

Det er imorgen min Fødselsdag, og jeg

føler Trang til hjerteligen at takke Dig for

det afvigte og alle de foregaaende Aar, som
Du har omfattet mig med din Kjærlighed og

har sødet mit Liv. Gud vil lønne Dig der-

for og i sin Naade skjænke Dig Glæde af

vore velsignede Børn, som Du maa bringe

min faderlige Hilsen. Jeg længes saa inder-

ligen efter Eder alle og haaber, at vi samles

igjen. Udsigt til at det skulde skee snart,

er imidlertid ikke forhaanden, og mange an-

tage, at Krigen langt fra at ende vil bryde

løs med Heftighed paa ny. Herren beskytte

vort elskede Danmark og lade Enhver opfylde

sin Pligt. Med det første venter jeg, at

høre noget fra Frue Morgenstjerne. Tal ofte

med hende og fornøj Oluf, hvor Du kan.

Af alt det Gode, som er falden i min Lod,

er jeg dog meest taknemmelig, for de herlige

Mennesker, jeg har mødt paa min Bane og

som, med fuldt Hjerte, have taget til Takke
med min Villie, naar Evnen ikke slog til.

Naar man dog ved sin Bortgang kunde sige

sig selv, at man havde udrettet noget rigtig

godt og at man aldrig havde saaret nogen !

Ordonnantsen kom tilbage uden at niedbringe

Breve, jeg tør altsaa vente nogle Linier

imorgen.

Gud velsigne min Hanne!

Din inderligen hengivne

Schleppegrell.

Otto, Frederik, Wilhelm, lev vel!"

hos General Biiloiu, spiste til Middag paa
Hindsgavl, spadserede i Haven, læste i Mini-

sters Betragtninger, tænkte paa Dig og vore

Dyrebare og bad en god Bøn for Eder Alle.

Om Aftenen kom Capitain Kauffmann og
Lieut. lanpell og jeg spillede et Parti Skak.

Ingen kjendte Dagens Betydning for mig, og
jeg syntes ikke, at det var passende selv at

tale derom. Forrige J8de Juni havde jeg

en munter Kreds af Kammerater samlede

paa Favervraa og dengang forekom den po-

litiske Horizont mig lysere end iaar. 1847
vare vi i Helsingør og Du erindrer vel, at

vi paa Cronborg Telegraf Taarn tømte et

Glas Champagne med den kjære Frue Mor-

genstjerne.

Du spørger mig, om min Mening, med
Hensyn til Bidrag til de i Krigen lidende.

Føler Du hjertelig Trang dertil, saa bør Du
3^de strax, men Du maa selv bestemme Sum-
mens Størrelse, eller raadføre Dig med andre

Kyndige. Jeg forstaar mig kun lidt paa det

Passende; men jeg vil dog sige Dig, at jeg

forrige Aar gav 50 Rbdl. til de Saarede og:

desuden maanedlig yder nogle Mark. "

.,Hiiidsgavl, den 30. Juni 1849.

— — — [angaar bl. a. Policer].

Du faaer saaledes ialt 600 Rbd. efter min

Død. Idag har jeg været i Middelfart og

traf der General Moltke. Han syntes at være

i godt Humeur og saae rask ud. General

Biiloiv var igaar stærkt forkjølet ; men haa-

bede dog at kunne gaae ud igjen. Alt er

endnu ved det Gamle; men jeg troer, at

noget alvorligt snart bryder løs. Gud vil

sikkert staae os bi og beskjærme vort Dan-

mark. Den iste Juli. I Formiddag er der

Gudstjeneste ved Røile Mølle under aaben

Himmel og om en Time tage vi derhen. Vil

Du gratulere vor elskede JVilhehn til hans

Geburtsdag, imorgen, takke Frue Morgen-

stjerne for hendes venlige Breve, kysse Bør-

nene og hilse Søstrene.

Din gamle, trofaste

Schleppegrell.

Gud velsigne Dig!"

.,Hindsgavt, d. 3. Juli 1849.

„Hindsgavl, 29. Juni 1849.

Min Geburtsdag tilbragte jeg saaledes:

først var jeg i Middelfart, derpaa i Veilbxe

Det gjør mig ondt, at Du atter har været

sengeliggende nogle Dage, derimod er det

mig kjært, at Du havde paatænkt en Tour

med Mathilde og som skulde gaae for sig

706



Schleppegrells Breve fra Treaarskrigen

c, F. Moltke. de Meza. Wørisheffer. Lundins

igaar. Her var rigtig nok Vejret om For-

middagen slet ikke gunstigt. Mai Maaned
var saa skjøn iaar; men det har ikke været

Tilfældet med Juni og de første Dage af

denne Maaned".

Tiden var nu inde til den store Operation,

som Overkommandoen havde besluttet, nem-

lig Udfaldet fra Fredericia.

Efterhaanden var den taktiske Del af For-

retningerne gaaet over til Kanffmanii, som

ogsaa var den, der udarbejdede Planen for

Udfaldet fra Fredericia.

Der samledes nu Tropper til dette : Den

30. Juni havde R\e indskibet sig fra Helge-

nes tillige med 4 Bataillioner og 1 Batteri,

idet der kun efterlodes en ringe Styrke. Ge-

neral Prittwitz fik først den 5. Juli rede

paa, at Rye var borte. Han befalede siraks

en Del af sin Styrke sj^d paa til Hjælp for

Bouin ; men det var for sent.

Imidlertid var ogsaa General de Meza ble-

ven hidkaldt med 6. Brigade. Den 2. Juli

kom han med sin Stab til Hindsgavl^ hvor

han nu boede sammen med Schleppegrell.

Den 4. Juli holdtes nu i Vejlhx Præste-

gaard det bekendte Møde hos Overgeneralen,

ved hvilket R\c, de Meza, Schleppegrell, Moltke,

Fibiger, Schlegel og Stabschefen Flensborg var

til Stede, foruden en Del andre, blandt hvilke

Mezas Stabschef Major IVorishoffer (som og-

saa boede paa Hindsgavl).

Kaiiffiiiaini var imidlertid bleven sendt til

Fæstningen for at træffe Aftale om Tropper-

nes Opstilling og Udrykning ved Udfaldet. —
Om Aftenen den 5. Juli kørte General Biilow

og hans Stab til Strib, efter at Rideheste og

Ordonnanser var sendte forud. Præstefolkene

sagde grædende Farvel til de bortdragende.

Det var en lys, stille Sommernat og dej-

ligt Vejr. Dyb Fred herskede tilsyneladende

rundt om , og Kvægets skarpe Silhouetter

tegnede sig paa Markerne. Lydløst gik Over-

generalen om Bord i et Dampskib, som ufor-

styrret førte dem over Beltet.

IVørishøffer skriver herom:

„Uagtet Forretningerne, det behagelige Liv

og de kjære Besøg, gik Tiden paa Hiiidsgnv,

rigtignok meget langsomt, indtil det Øjeblik,

da vi indskibedes Kl. 10 om Aftenen den

5. Juli i det dejligste Vejr, i den livligste

Stemning, og kun svagt berørte af Tanken

om, hvor uforsigtigt det dog egentlig var,

at føre hele Generalitetet og dets Stabe over

paa samme Skib, der hilsedes ved Strib og

ved Landgangsbroen i Fredericia af fjendtlige,

i kort Afstand nedfaldende Granater".

Kommandanten i Fæstningen , General

Liiiidiiig, havde stillet Kammerherre Lorenz'

Villa til Raadighed for Overgeneralen, og

her fandt en kort Forsamling af Generalerne

med deres Stabschefer Sted. Efter at Felt-

raabet var blevet uddelt, opfordrede Biilow

Generalerne til at henvende opmuntrende Ord

til Tropperne. Disse laa imidlertid rundt

omkring paa Bymarkerne og i Gaderne, be-

lyste af Fuldmaanen. Stilheden afbrødes kun
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af enkelte Bomber eller en Hests Vrinsken,

medens det dæmpede Bølgebrud lød fra Lille-

bælt. I den store Havesal i Lorenz" Villa

var dækket et tarveligt Aftensbord paa Lun-

dings Foranstaltning, eftersom Familien havde

forladt den bombarderede By. Inden man

satte sig til Bords, gik de yngre Officerer og

blandt dem Overgeneralens Søn, Løjtnant

(senere Præst) Biiloic og Kaiiffmaiin ud i

Haven og saa ud over Bæltet. „Enhver

med sine Tanker'" siger Biilow, der fortæller

videre

:

„Vi satte os til Bords, men Samtalen

viste, hvad Spænding man var i, og Appe-

titen var just ikke stor. De overordnede

Læger kom og tog Afsked med Fader, inden

de gik til Lazaretterne. Hvem kunde se

dem uden at tænke: mon vi skulde bløde

under deres Knive. Saa meldte Oberst Lun-

ding Fader: „Alt i Orden!" Da Fader sagde:

„Intet glemt," svarede Lunding med et be-

vinget Ord: „Lokaler til at modtage Fan-

gerne er i Orden!"

„Saa lad dem i Guds Navn rykke ud,"

sagde Fader. Senere fortalte han mig, at i

det Øjeblik greb Ansvaret ham, saa han
maatte sige: „I Guds Xavn!"

I Gaarden holdt hele Ordonnansafdelingen,

hver Karl iført sin lange røde Kappe. Vi

steg saa alle til Hest og sluttede til Afde-

lingen. Det var en næsten uhyggelig Stilhed,

medens vi ventede i Spænding paa de Skud,

der maatte lade os høre, at den skæbne-

svangre Kamp begyndte."

Klokken I begyndte Udrykningen. Gene-

ral Biilow med Stab red op paa Volden og

senere ud af Fæstningsporten —
- medens

Slaget langsomt udviklede sig i Morgenstun-

den; de Meza havde Avantgarden og kom

først i Kamp.

Vi kan imidlertid ikke her give nogen

nærmere Beskrivelse af Slaget. En saadan

ligger uden for vor Opgave. Som alle ved,

kronedes Udfaldet med Held, og Følgen blev

en glimrende Sejr.

Der hændte under Slaget i Morgentimerne

saa store Begivenheder, at det forekom mange

som der var forløbet en hel Dag. Kauff-

mann saa paa sit Uhr og udbrød: „Klokken

er 6", hvortil Overgeneralen bemærkede:

„Allerede Aften".

Noget efter de Meza og Rye — omtrent

Klokken I^y^ — rykkede 3. Brigade, 4300

Mand under Schleppegrell, ud igennem Kon-

gens Port og Udfaldsporten. Da en af hans

højere Officerer havde gjort den Bemærkning,

at det var et voveligt Foretagende, svarede

Schleppegrell med Lune: „Nu vel, i værste

Tilfælde vil vi faa en Remis, men jeg haaber,

at vi kan vinde paa Fire".

Førend Brigaden rykkede ud, sagde Schlep-

pegrell til Tropperne

:

„I har længe maattet kæmpe mod Over-

magt; men i Dag tror jeg, at vi er de stær-

kere. Lad mig nu se Folk, at I er kække,

saa faar vi en god Dag, og vor Herre er

med os".

Saasnart 3. Brigade var kommen ud, for-

meredes den i to Træfninger, rykkede frem

mod den Stilling, som den var bestemt til

at angribe, og kom just i rette Tid, for at

støtte Avantgardens venstre Fløj, som var

trængt tilbage.

Batteriet Jessen, som hørte til 3. Brigade,

tvang efter en halv Times Ild det fjendtlige

Artilleri til Retræte, hvorpaa det fjendtlige

Infanteri blev kastet paa alle Punkter og

drevet ad Skoustrup og Igiini til. Schleppe-

grell var overalt, hvor det gik varmest til.

3die Brigade forfulgte nu den flygtende

Fjende til Defileet ved Havrehallegaard, som

blev taget med Storm og besat.

Efter 10 Timers Forløb var Kampen endt,

Kl. 2, og Sejren vor. Biilow og hans Stab

holdt i længere Tid Hvil paa en Græsmark,

hvor Schlepperell og de Meza kom til Stede.

Førstnævnte var aldeles begejstret og nævnte

Ryes Fald som værd at ønske en kæk Sol-

dat. Siden red Overgeneralen tilbage over

Valpladsen. „Det blev i Sandhed en straa-

lende Ridetour ved Solens Nedgang. Hvor

vi kom forbi Soldater, hvilende eller dragende
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ind, mødtes vi af Hurraraab, der havde

Klang, saa det forslog" (Lt. Biilow). Siden

da „Skirnir" satte Overgeneralen over Beltet,

gentog Ovationerne sig om Bord, og Kom-

mandør Garde udbragte med et skummende

Champagneglas i Haanden et Leve for Gene-

ral Biilow og hans Armé, hvortil denne

beskedent bemærkede : „Ja nu juble vi ; men

i Morgen ville mange græde'". I Præste-

gaarden modtoges han af de dybt bevægede

gamle Præstefolk, som hele Dagen havde

den. Det 3die Jægerkorps brugte alle sine

Patroner, og da de vare forbi, gik det frem

med Bajonetten og tog 7 Kanoner og en

Mængde Ammunitionsvogne og 150 Fanger.

Brigaden har i det Hele taget omtrent 280
Fanger fra Fjenden. Blandt Armeens Faldne

kjender Du Rye og Lemmich^). Af de Saa-

rede Branner og Scharffenherg^y Fjenden er

gaaet tilbage henimod Veile. Vi have ladet

Cavallerie besætte Forposterne og ere med
de øvrige Vaaben, efter Ordre gaaede til Fre-

deritz. En Besætning bliver her tilbage og
maaskee komme vi andre til Fyen igjen endnu

Fremad! (Billede fra Krigsaarcne.)

staaet ved Hav^elaagen og lædsket Saarede,

som førtes forbi.

Imidlertid var de Mcza og ScJdeppegre//, efter

det omtalte Hvil, fra Valpladsen redet til

Snoghøj, hvorfra de med Færge gik over

Bæltet til Hindsgavl. Forinden havde sidst-

nævnte skrevet følgende Brev til Hustruen:

„Fredericia, 6. Juli 1849 Kl. 6 Aften.

„Min inderlig elskede Hanne

!

Heller ikke denne Gang blev jeg truffet.

Vi gjorde inat Kl. 1 Udfald med 4 Brigader

og vare meget heldige. Fjenden mistede

1611 Fanger, hvoriblandt omtrent 30 Offi-

cerer, 29 Kanoner, 36 Ammunitionsvogne

og 3 andre do. Vort Tab af Døde og Saa-

rede er omtrent 700, hvoraf de 270 af min

Brigade ^). Alle mine BataiUoner vare i II-

*) Tabene var 33 Officerer, 479 Underofficer

og Menige faldne samt 42 Officerer, 1302 Under-

iaften. Dit og Adolphines Breve, i Anledning

af Pengenes Modtagelse, har jeg havt den

Glæde at modtage igaar Aftes paa Veien

hertil. Jeg er idag særdeles tilfreds og

har nu det Held, at 3die Brigade er mig

lige saa godt stemt, som mit gamle Flanke-

corps. Jeg trode inat ved Udfaldet, at jeg

skulde falde, men var saa oprømt, som jeg

under lignende Omstændigheder kun har væ-

ret d. 28. Mai f. A. General Bii/oiu er

overordentlig glad og sagde, at jeg strax

kunde tage Wi Hindsgavl. Gud v-elsigne Dig

!

Hils kjærligen Børnene, Søstrene og Frue

Morgenstjerne fra Din gamle hengivne

SchleppegrelL
''

officerer og Menige saarede. Fjendens Tab var

5 Officerer, 197 Uoff. og Menige faldne samt 44

Off., 1087 Uoff. og Menige saarede. Desuden

erobrede de Danske 31 Kanoner og c. 2000 Ge-

værer og en Mængde Ammunition.

2) Major /. C. Lemmich var ikke falden.

3) P. L'.5d-/7rt/-/e;/?wo-(f.l810,d.l882 som General)
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Sejren ved Fredericia vakte selvfølgelig

uendelig Jubel overalt; men for dem, der

havde Paarørende eller Venner i Kampen,

var det ængstelige Øjeblikke, inden Tabs-

listerne blev offentliggjorte. Generalinde

Schkppcgrell tvang sig selv til at gennem-

læse dem — Hendes Ægtefælle var ikke paa

Dødslisten — heller ikke blandt de saarede

— saa fik Taarerne frit Løb.

Schleppegrell selv nød nu atter Tilværelsen

i Fred og Ro paa Hindsgavl:

„Hindsgavl, den 14. Juli 1849.

Hjertelig Tak for Dit velsignede Brev af

10., for de meddelte Efterretninger og for

ethvert kjærligt Ord. Jeg har ikke faaet

noget Strejfskud og Theodore Søderberg er i

god Behold. — Jeg har jo fortalt Dig, at

vi i Søndags den 8. vare til den store Be-

gravelse i Frcderitz ^). Igaar var jeg i Middel-

fart og fulgte Major Krabbe og 2 andre Of-

ficerer til Graven. — General Biiknv saa jeg

iforgaars. Han har haft Gigt nogle Dage;

men er nu saa rask igjen, at han kan ride

ud. Mit Sølvkors har jeg modtaget og bar

det første Gang igaar ved Begravelsen. Ca-

pitain Kanffmann var forleden nær kommen
til Skade, da hans Hest løb lybsk og lige

ud i Vandet. Han slap imidlertid med stærk

Forkjølelse og smertelig Ørepine. Den samme
Hest løb ogsaa lybsk i Sønderborg, og jeg

har bedt Capitainen inderligen, at skille sig

ved det forbandede Dyr. Rygtet fortæller,

at Kongen vil komme hertil, og at man paa

AIs forbereder alt til festligen at modtage

Russerne."

„Hindsgavl, den 16. Juli I849.

— Idag vare alle paa Fyen liggende Trop-

per forsamlede ^/^ Mil herfra, ved en Lands-

bye, der hedder Haurbxe, og hvor en Pro-

klamation fra Kongen til Tropperne blev op-

læst. Derpaa defilerede de forbi General

Biilow. — — At se den velsignede Dreng

[Otto] vilde opmuntre mig; men her bør det

ikke ske. Du veed, at vi alle her leve frit,

og jeg kan ikke være saa ubeskeden at

paabyrde Familien endnu flere Mennesker.

1) Dette Brev findes ikke.
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løvrigt bliver vist vort Ophold her ikke af

lang Varighed og, hvor vi end laae, kunde

jeg dog ikke uafbrudt passe paa Otto, da

jeg som bekendt har Forretninger — —

"

„Hindsgavl, den 20. Juli 1849.

Iforgaars som jeg sad i Haven, kom Ferch ^)

tilligemed Jiistitsraad Thorbrygger') og Søn.

Efter at jeg havde viist dem de smukkeste

Punkter, præsenterede jeg samtlige Herrer

for Kammerherreinden og de øvrige Damer,

og bemærker, at Ferch havde Silkevest og

var omtrent saa peen, som til Bryllup.

Efter Sigende rykke daglig fjendtlige Trop-

per ud af Jylland ; men man veed intet of-

ficielt om Vaabenstilstandens Betingelser.

Med spændt Forventning see vi saaledes den

nærmere Fremtid imøde. — —

"

„Hindsgavl, den 22. Juli 1849.

— Det var mig ogsaa kjært, at Du sendte

det Blad , der meddeler Vaabenstilstands-

Conventionen. — — Iforgaars var jeg hos

General Bfi/oiu, der lider af Gigt i den ene

Fod, og igaar besøgte jeg He/geseii, som er

sengeliggende af samme Sygdom. I Søndags

vare vi her i Skoven for at høre Musik og

saae der Grev Rczuentloxu's Forlovede, en

ung, smuk Dame, Frøken Ahlefeldt fra Sax-

torff. Greven er Ordonnantsofficer hos Bii-

low og latinsk Jurist. Igaar vare vi med en

Deel andre inviterede til Fanøc af Kammer-
herreinden til et saakaldt Kartoffelgilde, og

hvor alt smagfuldt var arrangeret og deko-

reret med Grønt og Blomster af de unge

Damer, Kauffmaiui var sendt af Biilow til

Prlttwitz og saaledes ikke hos os. Jeg vil

saa gjerne at han skal komme og glæde ved

sin Nærværelse. Mine Batailloner indtage

idag et udvidet Cantonnement, men jeg og

min Stab skal endnu blive her. — — —

Den 23. Morgen. Forgjæves ventede jeg

Brev fra Dig idag, derimod har jeg faaet et

Brev fra Din Broder af 16 , hvori han siger,

at han har inviteret Dig og Otto til Lund-

bæk. Han ønsker, at jeg skulde møde Dig

der; men det er mig umuligt. — —

"

Fredericiaslaget var bleven Afslutningen paa

^) Svogeren.

2) S. T Thorbrogger, Justisraad, Toldkasserer

og borgerlig Raadmand i Aalborg.

Krigen 1849, og Vaabenstilstanden var den

17. Juli sluttet i Berlin for 6 Maaneder.

Den 2. August var Jylland blottet for Fjender.

„Hindsgavl den 25. Juli 1849.

Igaar skulde alle Insurgenttropperne for-

lade Jylland og man antager, at hele Rigs-

armeens Afdelinger den 4. August ville være

afmarscherede. Hvorlænge vi blive liggende

her, vides endnu ikke, men jeg antager, at

vi senest forlader Hindsgavl midt i August.

Idet jeg hjerteligen takker dig for min Lykke
i 2 1 Aar, gjør det mig ondt, at vi idag

ikke kunne være samlede ; men jeg haaber,

at, med Guds Hjælp, næste Aars 25. Juli,

vil være en dobbelt glædelig Dag for os.

Nogle Officerer have paatænkt et Bal inden

Afmarschen. Stedet, hvor det skal holdes,

er ikke bestemt. Maaske bliver det i Odense.

Jeg agter at invitere samtlige Damer herfra.

En smuk Ridepisk vil jeg forære Frøken

Fønss og beder jeg, at Du, i den Anledning

vil gjøré mig den Tjeneste, at bestille en,

der er moderne og meget smagfuld. Det

fønssiske Vaaben, hvoraf jeg sender et Af-

tryk, skal indgraves i Sølv og anbringes paa

Enden af Pisken, saa at den kan bruges

som Signet. —

"

„Hindsgavl, den 25. Juli 1849.

Fru Quistgaard blev igaar hentet af sin

Mand og er saaledes igjen i Hjemmet. Vi

vare alle her fra Gaarden igaar Afces invi-

terede af Præsten Ascanius til Veilbye, hørte

Musik, spadserede og morede os godt. Alle

Tjenestefolkene paa Hindsgavl havde Bal i

det saakaldte Skyttehuus og vore Oppassere

vare indbudne til Festen. Ballet aabnedes af

Frøkenens Pige Augusta med Høhliugs Op-

passer, derpaa kom Kokkepigen Lone med
Neergaards, dernæst min Karl med Hønse-

pigen Maren og endelig det øvrige Under-

parlament. Der skal have været levende

Løier og som Bevis for at Enhver har faaet

nok, kan det anføres, at Alle gabe høiere

idag, end ellers. Som Rygte circulerer, at

Kongen vil holde Revue her paa Fyen, den

6te; men Gud veed, om det er sandt. Der-

som Insurgenterne forholde sig rolig og Vaa-

benstilstanden saaledes kommer i Stand paa

6 Maaneder, uden at der bliver sluttet Fred,
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saa vil jeg søge om en kort Permission til

Kjøbenhavn og vi kunne da omtale og be-

stemme Adskilligt. Sætte Oprørerne sig imod

Conventionen, saa begynder man vel forfra.

Lad os imidlertid haabe det bedste og takke

Gud for hans Xaade imod os. Min søde

Hanne har det desværre kjedsommeligt i Kjø-

benhavn ; men stakkels Frue Morgenstjerne,

Frue Schinde/, Frue Rye og saa mange andre

have en tungere Skjæbne ! Lev vel min el-

skede Kone, vær ved godt Mod, hils Bør-

nene, Adolphine og Fru Morgenstjerne. —

"

„Hindsgavl, den 1ste August 18-19.

— — — — Med Hensyn til den om-

skrevne Ridepidsk, saa gjentager jeg. hvad

jeg troer at have sagt, nemlig: Den ønskes

saa elegant som mulig; det kan altsaa ikke

komme an paa Prisen. Jeg vil gjerne, at

den skal være moderne og at den snart

skulde blive færdig. Detaillerede Bestemmel-

ser formaaer jeg derimod ikke at give, og

jeg stoler ganske paa Moltkes Smag og Sag-

kundskab. At der ikke kan begyndes paa

Udgraveringen før om 8 Dage, fatter jeg

ikke. Kjøbenhavn er dog en Hovedstad,

hvor der findes adskillige Graveurer. I Lon-

don, Paris eller Berlin, vilde man stra.x have

begyndt det bestilte Arbeide; men her skyn-

der man sig ikke, naar Talen er om andet

end en Tour til Tivoli, Klampenborg eller til

de interessante nye Papegøier. Imorgen Af-

ten er der Bal i Odense. Endeel Officerer af

min Brigade deeltager deri, og jeg har invi-

teret Kammerherreinden, Frøken Fønss og

Baronesse Reedtz-Thott. Den 3die eller 4de

kommer jeg tilbage — — — — ."

^Hindsgavt, den 4de August 1849.

I Torsdag den 2den toge vi til Odense,

hvor vi ankom henimod Kl. 3. Vore Damer
ledsagedes til Gjæstgiverstedet og alt blev

arrangeret efter Omstændighederne. Under-

veis modtog jeg Invitation fra Din Onkel

om, for min Person, at logere der og, som
Følge deraf, gik jeg strax hen til ham, efter

at have været hos General JVedeir). Om
Aftenen Kl. 9 kjørte jeg med Kammerherre-

inde Fønss til Ballet, der varede T^/g Time.

Ballet aabnedes af mig og min Dame med

en Polonaise, det vil sige en Marsch. Kl.

1 1 kom der et Fakkeltog anført af Baron

Bille-Brahe ^). Der blev sunget en Sang og

Baronen holdt en overordentlig smuk Tale.

Biiloic var fraværende paa Grund af Upas-

selighed og Moltke heller ikke tilstede. Saa-

ledes var jeg den ældste og maatte takke

for den Armeen beviste Ære. Ved Bordet

blev der holdt Taler, udbragt Skaaler og

drukket Champagne. Omtrent 300 Personer

vare paa Ballet og Damerne vare elegant

klædte. Efter alles Sigende var Frøken Fønss

Xr. 1. Hun dandser næsten som Kunstner-

inde og var klædt i lyseblaat med blaa Baand

og havde en smagfuld Krands paa Hovedet.

Kl. 11, den følgende Formiddag vare alle

Tilstedeværende anmodet om at møde i

Slotshaven, hvor der opvartedes med Cho-

colade, rhinsk Wiin og Champagne. Derpaa

musiceredes og dandsedes der under aaben

Himmel. Jeg maatte atter tage Del i Polo-

naisen, som gik igjennem hele Haven, men
Herrerne maatte skifte Dame omtrent hver

10. Skridt og saaledes har jeg talt med om-

trent 80 Halvgudinder. Kl. 2 Eftermiddag

kom vi paa Vognen og indtraf her Kl. 7

om Aftenen. — — — Ved vor Hjemkomst

til Hindsgavl, traf vi Kammerherreinde Riegels

fra Als her, tilligemed 2 Døttre. Fruen er

en Halvsøster af Fru Fønss. Besøget varer

til Mandag. — — —

"

.„Hindsgavl, den 5. August 1849.

Det antages, skjøndt man ikke veed noget

bestemt i saa Henseende, at vi, i Løbet af

en Uge skulle faa Ordre til Opbrud og jeg

haaber, at komme til Kjøbenhavn, i det

mindste paa Permission. Xaar vi samles,

ønsker jeg saa inderligen, at Du, i enhver

Retning, maa faae det godt og at Du vil

more Dig saa meget, som muligt. I den

Anledning beder jeg Dig strax at bestille Dig

1) En smuk Sadel. 2) En smuk Ridedragt.

3) Xogle smagfulde Kjoler med Tilbehør.

Det er væsentligt, at Saddelen ikke komm.er

til at trykke og Sadelmageren maa instrueres

i saa Henseende. Med Hensyn til Ridedrag-

ten, da synes jeg at en sort Spencer er

særdeles klædelig. Kjolerne maa ikke ligne

hinanden og fremfor Alt, have et nobelt

Udseende. Prisen kommer det ikke an paa,

*) /. G. Baron JVedell-Wedellshorg (f. 1785. d.

1860 som Glit.). 1) Den konstituerede Stiftamtmand.
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naar Du blot er tilfreds med Sagerne. Følg

hellere egen Smag, end Andres Anskuelser

!

Det var kjedsommeligt, om ikke alt var fær-

digt ved min Ankomst og det er min Me-

ning, at Folk ikke skynde sig hos os. Der-

med vil jeg ligesaalidt, denne Gang, som
ved min Yttring i forrige Brev, kaste nogen

Skyld paa Dig og jeg erkjender, at Du, i

det Hele, er hurtig, skjøndt vi ikke altid

komme afsted til det bestemte KJokkeslet.

Dersom Du lader Frue Morgenstjerne læse mit

Brev om Ridepidsken, saa vil hun sige

:

„Hindsgavl 10. August 1849.

„Det er mig kjært, at Ridepidsken snart

kan ventes. Gid den maatte komme, inden

vi ere borte I Naar vi skulle afsted, vides

endnu ikke. Idag skal jeg med alle her til

Colding og retournerer iaften. General Billow

lider fremdeles af Gigt.

Xu har jeg grundet Haab om Ansættelse

i Kjøbenhavn, hvis vi faaer Fred; dog beder

jeg ei at omtale det. — — —

Under Fægtningen. (Billede fra Krigsaarene).

Sdileppegi-ell er bleven utaalmodig og det lig-

ner ham ; men han har ikke villet give sin

Hanne nogen Terts, thi i det Tilfælde lignede

han ikke sig selv!" Jeg vædder en Flaske

stærkt 01, at det anførte bliver hendes Svar.

Vil Du sige hende, at jeg, for omtrent 14

Dage siden, har faaet et Brev fra Roussing,

der var skrevet j6. Juni, hvilket kan ses af

indlagte Seddel. Omtrent min Geburtsdag

fortalte jeg Frue Morgenstjerne at jeg øieblik-

ke/igen havde tåled med Biiloic om Roussings

Ønske og bad, Frue Roussing maatte blive

underrettet derom. At Moderen har meddelt

Sønnen, hvad jeg har skrevet, maa dog an-

tages. — Igaar vare vi af Sø-Etaten ind-

budne til Afskedsfest paa Fænøe og imorgen

have vi Landofficerer indbudt Marinen til et

Gilde.
••

Dersom Pidsken ikke sendes med Posten,

saa vælg endeligen en meget sikker Lej-

lighed!"

^Hindsgavl den 13. August 1849.

Tudind Tak for Dit kjærlige Brev af 9de

og for Ridepidsken, som jeg idag har mod-

taget. Alle synes at den er pæn og det

glæder mig meget. Frøken Fønss er senge-

liggende af Halspine, en Følge af Touren til

Colding, hvor vi morede os godt; men Da-

merne bleve gjennemvaade paa Hjemveien

og derved forkjølede. Baronesse Reedtz-Thot,

var saa god at bringe Frøkenen Pidsken og

man roser Din Smag med Hensyn til den.

Dersom Doctoren tillader, at Du maa ride,

saa beder jeg Dig inderligen, at anskaffe
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Damesaddel og Ridedragt og Du skal altid

faa den Hest at ride paa, som Du synes

bedst om af mine. Jeg skal, efter det

endnu gjældende Reglement, have Fourage

til 5 og jeg vil holde 3. Længselsfulde

vente vi dagligen, at faae Ordre til Opbrud

og Bestemmelse om hv'or hver især skal

stationeres. -— — — Idag er det 16 Aar

siden, at vi mistede vor første Engel.

Tak Moltke for hans Uleilighed!"

„Hindsgavl 16. August 1849.

Endel Avancements ere atter bekendtgjorte

og deriblandt, at min Stabschef Neergaard og

Kaiiffmaun ere blevne Majorer. Begge Dele

glæder mig meget. Frøken Foiiss er nu

bedre og kan være lidt nede i Stuen: men
er bleg og ser afkræftet ud. I flere Dage

kunde hun hverken spise eller drikke, da det

var hende umuligt at synke.

Om at Insurgenterne ville modsætte sig

Vaabenstilstanden, tales der meget. Fan-

gernes Udvexling skal endnu ikke være skeet,

og de svenske Tropper afseile, efter Sigende,

idag fra Sverrig. General Biiloiu besøgte jeg

idag. Han er i Bedring, men sengeliggende.

.Hindsgavl den 18. .August 1849,

— — det gjør mig ondt at min søde Hanne
er saa mismodig. Directeuren for Armeens
Personel, Oberst Baggesen ^) har meddelt mig
følgende, som Du dog ikke skal omtale : I

Tilfælde af Vaabenstilstand, Fred og Ro, er

je^ foreslaaet til Inspekteur over de paa

Sjælland værende Batailloner og Corps, ialt

1 1 , foruden Garden og kan jeg saaledes tage

Ophold i Kjøbenhavn ; Moltke derimod til

Inspekteur i Jylland over 9. Det er Bagge-

sen, der har gjort disse Forslag og han

haaber, Krigsministeren vil bifalde dem ; men
Resolutionen i saa Henseende er endnu ikke

falden. Inderligen længes jeg efter at sam-

les med Dig og haaber, at det snart vil

skee. — — — Frøken Fønss er nu saa vel,

at hun kan gaae i Luften og. hvis det bli-

ver godt Veir, vil hun ride i Eftermiddag.

Med Pidsken er hun meget tilfreds og jeg er

glad over, at Du fik den saa smagfuld. Igaar

var Kauffmann her første Gang som Major

til alles Fornøielse. Han er 30 Aar, har

altsaa vaéret heldig i Avancement og vil,

med Guds Hjælp, blive lykkelig i enhver

Henseende. Det er mig kjært, at han har

noget tilovers for mig. — — — '"

„Hindsgavl 20. August 1849

— — — —
- General Bålow talede jeg

med idag. Han har det bedre og meente, at

jeg meget snart kom til Kjøbenhavn, dog er

ingen Befaling indløben i saa Henseende. Paa
Torsdag ventes Kammerherre Fønss hjem og
der bliver nok stort Selskab paa Hindsgavl,

hans Geburtsdag den 2 5de. Frøkenen er nu
ret vel, men bleg og noget afkræftet. Vil

Du sige Frue Morgenstjerne, at det er længe

siden, at Roussing af General Biiloiv blev

indstillet til Officer i Linien ; men ingen Re-

solution er endnu falden. — — — '"

„Hindsgavl den 24. August 1849.

[om Børnene] Den trekantede Hat, som
Du omtaler, kan ikke bruges af mig og Du
kan altsaa bede E. ikke at forsmaa den.

Kammerherre Fønss kom tilbage igaar Aftes

og imorgen er det hans Geburtsdag. I den

Anledning skal der være stort Selskab og

man troer, at Forlovelsen vil blive dekla-

meret; dog derom skal Du ikke tale, da det

ikke endnu er bekjendtgjort. Frøken Fønss

takker for Din venlige Hilsen og har gjen-

vundet sit Udseende og sine Kræfter. Hun
er et sjeldent Menneske, hvis Bekjendtskab

jeg er glad ved at have gjort. General

Bfdoiu var igaar mindre vel ; men glad over

at han kommer til at ligge i Aarhnns, istedet

for, som. det først var bestemt, i Frederitz.

Man troer, at naar de Svenske have besat

Demarcationslinien faae vore Tropper Ordre

til at bryde op, efter den Bestemmelse Du
har seet i Aviserne og da kommer jeg til

Dig. Jeg længes ubeskrivelig derefter. Hils

venligen Adolphine og Frue Morgenstjerne og

kys de velsignede Børn fra Din gamle, tro-

faste Sch/eppegrell"

.

„Hindsgavl den 26. August 1849.

— — — Igaar blev Major Kauffmanns
Forlovelse med Frøken Fønss offentligen er-

klæret og begge de herlige Mennesker er

lykkelige i højeste Grad. Det gjør mig saa

godt, at see deres Henrykkelse og jeg beder

*) F. L. A. H. v. Baggesen i Generalstaben (f.

1795, d. 1865 som Generalmajor).

714 =^



Schleppegrells Breve fra Treaarskrigen

Gud beskytte dem og Alt, hvad der er ædelt

og skjønt. Han holder virkelig noget af

mig og Frøkenen er mig venlig stemt. Hun
takker for Din Deeltagelse og har bedet mig

hilse Dig. Underret strax Frue Morgenstjerne

om det Passerede, som vil interessere hende.

Idag have vi alle været i Kirke og hørt en

henrivende Tale af Pastor Mci/bve, der, for

4 Aar siden, confirmerede Frøken Føiiss. Igaar

kom det i Dagsbefalingen, at jeg, naar Bri-

gaderne opløses, skal være inspicerende Ge-

neral paa Sjalland, men endnu er ingen Ordre

givet til det snart forventede Opbrud. Fra

Oberst Baggesen blev mig ligeledes med-
delt, at jeg i den nye StiUing ikke beholder

norshe Tropper, som skulde besætte Nord-

Slesvig til Flensborg.

Schleppegrell øjnede nu Mulighed for igen

at gense sine kære. Rørende og tillige fuld

af Humør er det Brev, han skrev til sin

Hustru i den Anledning:

„Hiinhocn'l 28. August 1849.

Dit elskelige Brev af 25de har jeg

modtaget og takkes Du derfor. Naar jeg kom-
mer til Dig, skulle vi faa det saa hjerteligen

godt og takke Gud for hans Naade.

Spadsere skal jeg, naar Du vil og hvor-

hen Du har Lyst. Smaae Skridt skal jeg

Krigergraven i Fredericia.

nogen af de Adjutanter, jeg nu har : men
at jeg kan vælge den Premierlieutenant af

Armeen, som maatte convenere mig og saa-

ledes har jeg forlangt Lieut. Vanpell, der

har været ved General Biilows Hovedquar-

teer. Han er i den Grad tapper, at det

grændser til Forvovenhed, han har en aaben

Characteer, godt Hoved, og et originalt Præg.

I flere Træfninger have vi været sammen og

vi have lært hinanden nøjere at kjende paa

Hindsgavl — —
".

Den 25. August blev den ifølge Vaaben-

stilstands Konventionen af 10. Juli anord-

nede Bestyrelseskommission for Hertugdømmet

Slesvig indsat af de dertil beskikkede Kom-

missærer i Flensborg.

Den 21. s. M. ankom de første svensk-

tage og ikke bevæge Benene hurtigere, end

Du synes om. Forekommer det Dig, at jeg

skjøndt af god Villie, overdriver det, da skal

jeg skikkeligen taale lidt Skjænd og holde

lige meget af Dig. Hver Dag og Time

ventes Ordre til Opbrud og da skal jeg ikke

nøle. Gud lade mig nu træffe Dig og vore

Kjære vel! Du kan troe, at det gjør mig

godt at see Kanffmann og Frøken Fønss

sammen! Hver Aften tømmer jeg et Glas

paa Deres Lykke og beder, i mit stille Sind,

at vor Herre vil velsigne og bevare dem.

Hils kjærligen Børnene, Adolphine og Frue

Morgenstjerne fra

Din gamle trofaste

Schleppegrell''

.

Den 1. September opløses Armeens Over-

kommando, og General Biiloic fik Befalingen
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over Generalkommandoen i Jylland med Kvar-

ter i Aarhuus. Paa Grund af sit ved Gigt-

feber nedbrudte Helbred maatte han dog

nedlægge Kommandoen kort efter og General

Mo/tke traadte i Stedet.

Major Kauffmann blev dennes Stabschef

og Kapt. Charles Beck hans Souschef.

Foreløbig fik Kauffmann Orlov til Hinds-

gavl i Oktober Maaned, og Schleppegrell

kunde nu gense sit Hjem.

corpset og jeg agter at afgaa samme Dag
til Odense. Kommer intet i Veien, kunde

jeg den 4de indtræffe i Xvborg, den 3te i

Ringsted eller Roskilde og den 6te til min
elskede Kone. Tøiet hos Bekkers skal jeg

erindre. Gud være med Dig I

Din inderligen hengivne

Schleppegrell.

Jeg har meget at tænke paa.

Kys Børnene og hils Alle!"

„Hindsgavl den 1ste September 1849.

Min velsignede Hanne!
Ægtefællerne mødtes nu i København ~

Victoria! Vi samles snart. lovermorgen, og aflagde derpaa Besøg paa Lundhæk ved

altsaa Mandagen den 3die opløses Armee- Nibe i Generalindens Fædrenehjem.

^'-^
'~Z^-^^
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Indsejling til Panama-Kanalen.

I PANAMA
Den svenske Forfatterinde Frk. EIRA HELLBERG, som nyli^ er vendt

hjem fra et Besøg i Panama, hvor hun modtoges af Kanalarbejdets øverste

Ledere, har tilladt Redaktionen at offentliggøre efterfølgende Artikel.

NAAR Historien blader frem i Amerikas rika. Han er ikke den Mand, som spørger

Aarbøger og finder Roosevelts Navn, nogen om Lov, naar Handlekraften er

skal den skrive øverst paa hans Side: brændende i ham; og da fredelige Forret-

Panamakanalen,
ningsforhandlinger ikke førte til noget Re-

sultat, sendte han Underhandlerne bort, gav

Maaske vil den gode Doms-Gudinde tøve sine nervøse Ministre Ferie, „lavede" Revo-

et Øjeblik, før hun

Hytter sin Pen til næ-

ste Linie, men Roose-

velts egne Ord skal hol-

de hans Forsvarstale

:

„Den internationale

Morallov er ikke lig

med den municipielle.

Jeg tog Kanalen, ja.

Men havde jeg ikke

taget den den Gang,

havde Amerika aldrig

faaet den, og det er

tvivlsomt, om Ideen

var blevet til mere

end Ide".

Thi Roosevelt tog

Kanalen paa en ganske

rask Maade, efter hvad

man fortæller i Ame-
Oberst Goethals.
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lution og annekterede

Kanalen. OgMr. Loeb,

Privatsekretæren, var

hans nærmeste Mand.

Det er en aarhun-

dredgammel Tanke at

forbinde de to Oce-

aner, Atlanterhavet og

Det stille Hav, ved

Hjælp af en Kanal.

Gang paa Gang har

Spørgsmaalet været

fremme. Arbejdet plan-

lagt. Franskmændene

har Æren af i 1881

at have stukket Spa-

derne i Jorden. Men

de Lesseps havde ikke

Lykken med sig. Mil-

lioner og Menneskeliv
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Fra Djunglen.

forbrugtes lige hurtigt og sporløst. Den

gule Feber læssede Nat efter Nat, Døgn efter

Døgn Vogne fulde af døde og døende, som

hensynsløst kastedes ned i Gravkulerne. Og

de Pengesummer som fra Tid til anden

sendtes til Forstrækning forsvandt eller van-

røgtedes. Og saa lagde man Spaderne igen.

Amerika havde imidlertid sin Opmærksom-

hed henvendt paa Projektet. Kanalen i

Nordamerikas Eje betød Kontrol over Han-

del og Politik i Sydamerika, hvad der lige

siden Frihedskrigen havde været Maalet for

dets Ønsker. Da imidlertid det franske Kom-

pagni beholdt Kontrollen over Panamakana-

len, rettede Amerika sin Opmærksomhed

mod den Nord for Panama beliggende Re-

publik, Nicaragua, hvis Sø- og Flodforhold

kunde gøre den skikket til Gennemførelsen

af en Kanal. Planerne udvikledes saa vidt,

at en Flok Ingeniører i Halvfemserne sendtes

derned for at foretage de nødvendige Bereg-

ninger, og der stiftedes et Aktieselskab.

Jernbanekonkurrencen ødelagde imidlertid Pla-

nerne, og Panama traadte atter i Forgrunden.

Panama tilhørte Republiken Columbia, en

Stat, som ikke saa til Nordamerika med

venlige Øjne, og som — da Roosevelt kom

med sit Forhandlingsforslag — var rede til

at møde ham med baade aaben og skjult

Modstand.

Selve Kanalomraadet vilde Columbia maa-

ske nok undvære, men det Landomraade paa

begge Sider, som De forenede Stater fordrede

for at være i Stand til fuldt ud at forsvare

Kanalen, blev Stridsemnet. Columbia øn-

skede ikke Noramerikas Tropper midt i Lan-

det. Medens Præsidenten holdtes hen med

Underhandlinger forsøgte Republiken i Frank-

rig at rejse de nødvendige Midler for selv

at blive i Stand til at gennemføre Kanalen.

Der fandtes imidlertid i Panama en Del

indflydelsesrige Forretningsmænd som indsaa,
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hvilken Fordel saavel

de som det lille Pa-

nama selv vilde vin-

de ved Nordamerikas

Indgriben. Man fore-

trak Nordamerika for

England. Og da Eng-

land var engageret i

Sydafrika og visse af

dets Panamaplaner var

vel kendte, slog Pana-

ma selv til. Hvorledes

nu de hemmeligste For-

handlinger førtes— ja,

en Dag i Efteraaret

1903 kom de fem til

New York, nemlig Re-

daktøren af Estrella da

Panama, Spanieren /.

N. Diiqiie, skiftende

Partigænger, Doktor Ro-

binson Tracy, Købman- ^r. Gorgas sprøjter

den G. Lewis, Doktor Manuel Amador

siden Panamas Finansm.inister, og Dlm

Asmodea Arosemena, hvis Søn blev Minister

i Washington.

Disse fem mødtes ved Battery Place i

New York hos Bank-

firmaet Piza Nephews &

Co., portugisiske Jøder,

Agenter for Damp-

skibslinier, som frag-

tede Guld, Kaffe og

lignende Produkter fra

Sydamerika.

Hos Bankieren plan-

lagdes nu Panamas

Revolution. Nephews

bekostede den. Og

det havde han rigeligt

Raad til. Omkostnin-

gerne blev ikke mere

end 25,000 Dollars.

Man bestemte, at

Revolutionen skulde

finde Sted Klokken

fire om Morgenen den

fjerde November. Men
Petroleum i Sumpen. Columbias Minister i

Washington havde faaet nys om Sagen, og

om Aftenen den tredie dampede en Kanon-

baad ind i Colon's Havn. Varskoede af et

Washingtontelegram — som det siges —
fiøj samtidig Panamas Oprørsfane til Vejrs.

Panama-Bugten.
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Et Skud løsnedes fra Kanonbaaden uden at

saare andet end en Kineser ; det foraarsagede

derimod en umiddelbar Landstigning af Trop-

per fra De forenede Staters Fartøjer, som

paa Roosevelts Ordre krydsede i Nærheden.

Tropperne foregav at skulle beskytte Jern-

banen og de nordamerikanske Medborgere.

Men Columbia forstod, hvorledes Sagen for-

holdt sig, og Panama gik til Sengs som fri

Republik.

Den nye Stats Forfatning blev samtidig

skreven 'i Washington, og da Deputationer

fra Columbia ankom for at protestere, erklæ-

rede 'Roosevelt, at Protesten virkelig kom for

Nu havde Amerika Panama. Man knur-

rede ganske vist ret højlydt, men Roosevelt

gik som en ægte Yankee døv og haardnak-

ket lige ud.

Naar Historien er naaet saa langt, skal

den vende Blad efter Blad, paa hvilke Tu-

sinder modige Mænds og Kvinders Navne

staar prentede, og længst fremme blandt

disse skal staa det, som ingen Tvivl kaster

Skygge over: William Craiufoid Gorgas,

Lægen, som organiserede Verdens dueligste

Sanitetsstab og skabte et nyt Panama.

Verden lo i sin Tid af „den gale Ameri-

kaner", som med en Petroleumsdunk paa

Kort over Panamakanalen.

sent — Republiken var anerkendt af Sta-

terne. Overenskomsten mellem dem og Pa-

nama var i al Gemytlighed underskrevet paa

Waldorf-Astoriahotellet i New York

!

Det franske Selskab solgte sin Koncession

og overlod sine paabegyndte Arbejder mod

en Sum af 40 Millioner Dollars.

Her kommer nu en grim Plet. Man siger,

at Roosevelts Paarørende ejede de fleste Ak-

tier, og da man søgte at komme til Klarhed

over dette og en Del andre Forhold, fandtes

alt vedrørende Sagen forsvundet fra Wa-

shingtonarkivet.

Bunan Varilla beskyttede de franske Af-

færer og Sagføreren William Nelson Crom-

well bistod ham, for hvilket Arbejde sidst-

nævnte modtog en Million Dollars af Fransk-

manden.

Ryggen og en Økse i Haanden begav sig

ned til Ækvatorens Grænseland, huggede sig

Vej gennem Djunglerne og øste Petroleum i

Floderne, Søerne og Vandpytterne.

Men „den gale Amerikaner" lod Verden

le. Han skjulte sig ved Bredden af Mo-

radserne og studerede Moskitoernes Liv og

Vaner, til han var fuldstændig paa det rene

med, hvor og hvorledes han bedst kunde

komme den til Livs, som udspredte den gule

Feberbacille. Da sendte han sin Sanitetshær

ud. Panama røgedes, druknedes i Petroleum

og drænedes ; Moser og Kær udtørredes,

Flækkernes og Byernes Gader og Veje ren-

sedes, alle moderne sanitære Forbedringer

indførtes, Husene byggedes paa Pæle, Hospi-

taler opførtes i sunde Bjærgsænkninger. Og

man begravede kun de døde, ikke de døende.
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For otte Aar siden døde Mennesker i

Tusindvis af den gule Feber inden for Pa-

namas Omraade. I seks Aar har intet Til-

fælde af gul Feber haft dødelig Udgang, og

Lægerne har kun behandlet to.

„Den gale Amerikaner"s Energi har skabt

et nyt Panama. Og man maa uvilkaarligt

spørge sig selv, om nogen anden Nation i

Verden kunde præstere den praktiske Klog-

Det var nu i Foraaret, at Hamburg

—

Amerikaliniens flydende Luksushotel paa syv

Dage førte os fra New Yorks Kulde til

Panamas tropiske Hede — over Atlantens

Vover, gennem Meksikobugtens langlige,

blaaklare og Det karaibiske Havs dovne og

matte Bølger, hvor Flyvefiskene suser over

Kammene, og Hajernes sorte Rygge vælter

sig ind mod Vestindiens Øer.

Kirkegaarden.

skab og Sejghed, som har muliggjort et saa-

dant Kæmpearbejde. Amerika afser aarligt

store Summer paa dette Arbejde — intet

Aar maa Petroleumsfloden standse eller Rø-

gelsen svinde bort, thi saa vil Moskitoerne

atter oversvømme Landet.

Panamas anden farlige Sygdom er Mala-

riaen, mod hvilken man ogsaa har kæmpet.

Malariaen er nu af en ufarlig Beskaffenhed.

Man dør ikke af den dernede, skønt saa at

sige hveranden Mand, hvid eller farvet, gaar

og drages med den. Men Mennesker, som

kommer til Panama behøver ikke at frygte

den som før.

Vi var gaaet ned langs Kysten til Florida,

svinget ind mod Meksiko, gledet forbi Hun-

duras og Nicaraguas Strande og opdagede

en tidlig Morgen den første Palmegruppe og

den første Bambushytte paa Panamapynten.

Djungle slynger sig til Djungle i uigen-

nemtrængelig Tæthed. Landet ligger vildt og

uberørt milevidt omkring Bugten, og længst

inde i dens Krumning skimtes det lille Colon,

hvor imod Stævnen peger.

Colon er en lille By med lave Træhuse

paa Pæle, flade Tage og brede Verandaer.

Høje, smækre Palmer gynger deres yppige og

majestætiske Kroner højt mod det Blaa, Ko-
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Culebra Cut.

kosnøddernes Klaser hænger tunge blandt

Løvet, smaa brune, nøgne Indianerdrenge

klatrer som Aber op ad de høje Stammer

og vifter til Skibet. Bag ved Byen stræk-

ker atter Djunglerne sig langs Kysten ; men ind-

over Landet løber en bred Rydning — Kanalen.

Inde i Dokken staar nogle af Kanalar-

arbejdets Chefer og udenfor et lille smal-

sporet Tog med Salonvogn og „Udsigtsvogn",

hvor Bænkene er amfiteatralsk ordnede. Det

lille Tog har modtaget en halv Snes Pas-

sagerer, der som Chefens, Oberst Goethals'

Gæster skal bese Kanalen paa to Dage, fem

Timer hver Dag.

Vi suser frem mellem Colon's Negerba-

rakker, Rækker af smaa Huse paa Pæle med

fælles Verandaer løbende omkring hele Kvar-

terer. Interiørerne, som man opsnapper i

Forbifarten, kender man igen fra Onkel

Toms Hytte — de store Olietryk paa Væg-

gene, Negerkvindernes gul- og røde Lomme-

tørklædes Bluser, de halvnøgne smaa Unger,

de søndagsdorske Negre, som snorker i Sol-

skinnet.

Alt paa Panamatangen hører sammen med

Kanalen. Hvorhen man ser, møder Blikket

noget, som minder om den. Snart Redskabs-

skure eller Maskiner, snart Ambulancesta-

tioner, Forfriskningskiosker eller Bagerboder,

og alt bærer Stemplet „Panamakanalen".

Smaa Stationer med en Haandfuld Huse hist

og her, et Djunglekrat, en Høj m.ed en

Indfødshytte af Bambus under en Gruppe

Bananer — og Kanalens Kæmpefure ligger

pludseligt for os med det færdige Indløb

opdæmmet af Sluser og Dæmninger.

Toget gaar frem paa Bunden af selve

Kanalen. Paa begge Sider om os rejser sig

raat tilhugne Skrænter eller glatte Beton-

mure til hvis høje Krone man stirrer op

med en isnende Følelse. Saa kommer Stig-

ningerne, som fører os i lige Højde med
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Sluser.

Slusebroerne og Dæmningerne, og vi staar

pludselig paa Murenes Krone og ser, mile-

vidt frem og milevidt tilbage, hvorledes Ka-

nalen slynger sig mellem Bjergrygge og Vild-

marker.

Overalt er Arbejdet i Gang. Og det

standser aldrig. Nat og Dag, Søndag og

Hverdag.

Naar man staar saadan midt i det og ser

Myldret af alle de tusind Arbejdere, hører

Larmen og Bruset af alle de hundrede Ma-

skiner, stiger det op imod en som en stor Sym-

foni, Arbejdets majestætiske Symfoni. Skal

al Poesi udtrykkes i Ord? Er ikke Arbej-

det en af de Strenge, paa hvilke Fantasien

og Poesien kan spille renest og klarest? Ar-

bejdet, som tilhører Jorden og lever fra

Evighed til Evighed blot i skiftende Dragt

og Skabning? Arbejdet som drikker Tanken

Og Kraften.

Lyt til Tonerne — Borets Boren, Hak-

kens Slag, Spadens Skraben, Kranens Surren,

Maskinernes Buldren, Togets Hvislen. Den

intensive Stilhed blandt arbejdende der skænker

Kraften af deres Krop, deres Intelligens og

deres Villie som en Drik Vand paa Marken.

Lyden af travle Fodtrin og Samtale mellem

Arbejdere, som gaar hjemad. Rytmen af

halvtredsindstyvetusind Menneskers fælles

Tanker, Magten af halvtredsindstyvetusind

Sinds fælles Villieretning.

Vi — siger Cheferne, som staar ved

Siden af os paa den smalle Slusebro — vi

er lig de enfoldige i Biblen. Vi ved ikke af

noget andet end Kanalen. Vi tæller hver Dags

Fremtrængen gennem Jord og Sten med lige

saa stor Glæde, som Apostlen talte omvendte

Sjæle. Vi hader Kanalen, og vi elsker den.

Den er en Elskerinde, vi vilde myrde, hvis

hun ikke havde henrykt os saa redningsløst.

En blodtørstig Skønhed, som gækker og

vinker og tvinger os til stadig Strid. „Ka-
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nålen" staar ætset i vor Hjerne, indbrændt

i vort Sind.

Kanalzonen omfatter 1,160 Kvadratkilo-

meter. Landomraadet fem engelske Mil paa

hver Side af Kanalens Midtlinie tilhører Zo-

nen, ligesom Øgruppen i Panamabugten:

Perico, Nadda, Culebra og Flamenco. Byerne

Colon ved Atlanten og Panam.a ved Det

stille Hav tilhører den fri Republik; mien De

forenede Stater har Ret til at vaage over

den sanitære og opretholde den almindelige

Orden, saafremt Republiken, overensstem-

mende med De for-

enede Staters Hensigt,

ikke skulde gøre det

tilstrækkeligt effektivt.

En Jernvej forbinder

de to Kyster. Turen

tager henved tre Ti-

mer. Xaar Kanalen er

aabnet, skal en Dam-

per behøve 10— 12

Timer for at passere

den, hvoraf tre Timer

beregnes at ville med-

gaa til Slusningen.

Kanalens Længde

fra dybt Vand i At-

lanten til dybt Vand

i Pacifik-Oceanet er 80 Kilometer, fra Kyst

til Kyst 64 Km.

For i haardt Vejr at lette Skibene deres

Ind- og Udløb og beskytte Kanalmundingen

mod Tilmudring er der bygget nogle vældige

Bølgebrydere. Den ved Colon er 10,500

eng. Fod (3,2 Km.) lang og den ved Pa-

cifiksiden bliver 17,000 (5 Km.).

Naar et Fartøj kommer fra Atlanterhavs-

siden, gaar det ind i Kanalen gennem Li-

monbugten, hvis Bundvidde er 150 Meter,

og føres frem en Strækning af omtrent 1

1

Km. til Gatun, hvor det gennem en af de

to paralelle Kanallinier, som bestaar af tre

forbundne Sluser, løftes til den nydannede

Gatunsøs Vandflade — 26 Meter over Havet.

Fuld Fart er herefter tilladt paa en Stræk-

ning af 40 Km. til Bas Obispo, hvor Kæmpe-

skaaret Culebra Cut begynder.

Forholdene paa Panamatangen har betyde-

ligt lettet Kanalens Konstruktion. Det er

Floderne Chagres og Obispo, som har for-

synet Sluserne og Dæmningerne med Vand

og muliggjort Dannelsen af Gatunsøen.

For Enden af Culebra Cut, 14 Km. lang,

ligger Pedro Miguels to nye paralelle Sluse-

linier, som sænker Damperen 9,5 Meter.

Efter en Sejllads i stille Vand over 9 Km.

naar den i Miraflores

de sidste paralelle Sluse-

linier, bestaaende af

endnu to forbundne

Sluser, som sænker

Damperen til Stille-

havets Vandflade. Tide-

vandet paa Atlanter-

havssiden er c. 0,7 M.,

paa Pacifiksiden maa

Konstruktionen bereg-

nes for 6,5 Meters

Variation.

Det Vandomraade,

hvorfra Gatunsøen

samler sit Vand , er

3,500 Kvadratkilo-

meter stort. Ved en Vandstand af 2 1 Meter

over Havet skal Søen have en Flade af 425

Kvadratkilometer og indeholde 5^2 Billion

Kubikmeter Vand.

I Regntiden — cirka ni Maaneder af

Aaret — skulde Nedbøren forsyne Kanalen

med Vand. Men i de øvrige 3—4 Maa-

neder behøves Gatunsøens Hjælp. Man har

beregnet, at en Aftapning af cirka fem Fod

af Vandhøjden i Søen maa tilføres Kanalen

i den tørre Tid.

Den Dæmning — 2^/4 Km. lang — som

blev bygget for at opdæmme Søen er noget

i sin Art ejendommeligt. For Størstedelen

af sin Længde er den ikke muret, men blot

tilstampet, opfyldt med Materiale, som man
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har faaet ved de enorme Udgravninger i

Kanalen.

Sluserne er seks og alle af samme Længde,

304 Meter — og Bredde, 33,04 M. Bund

og Sider er af Beton. De store Sluseporte

er af Staal, 2 Meter tykke, 20 Meter brede,

14,6—25 Meter høje og vejer 3—600 Tons

hver. Da en Mængde Skibe ikke er 300

Meter i Længden, er Sluserne ved særlige

Maaneder af Aaret. I Suezkanalen er det

kun 12 om Dagen.

Det kan være af Interesse et Øjeblik at

sammenligne Kanalen med et nordisk Sluse-

værk: Troldhattan. Her er Slusebredden

3 7^/ o Meter, Længden 89 Meter, og Skibe

af 86 Meters Længde kan passere den.

Elektriciteten som frembringes af Faldet

ved Gatun, skal anvendes ikke blot til Aab-

Kokus-Palmer.

Mellemporte delt i to Rum, det ene 180

Meter, det andet 120 Meter, hvorved en

ganske væsentlig Besparelse af Slusevand

kan gennemføres. Man beregner, at Tøm-

ningen og Fyldningen af disse enorme Sluser

kun vil tage 1 5 Minutter.

Vandmængden skal være tilstrækkelig til

41 Gennemløb pr. Dag, hvis Sluserne be-

nyttes i deres hele Længde, og 58 hvis kun

de forkortede Sluser skal bruges. Til Sam-

menligning kan meddeles, at Kanalen Salt

St. Mary lader 37 passere pr. Dag i otte

ning og Lukning af Sluserne, men ogsaa til

ved Hjælp af Lokomotiver, som løber paa

Slusebankerne, at føre Skibene ind og ud

af Sluserne. Intet Fartøj maa nemlig pas-

sere Sluserne ved egen Maskine.

I Overensstemmelse med den oprindelige

Plan beregnedes — foruden det Franskm.æn-

dene havde ryddet — den Jordmasse, som

skulde bortgraves og bortmudres, til

80,000,000 Kubikmeter. Paa Grund af

visse Ændringer i Planen beregnes nu cirka

135 Millioner Kbm. I Juli 1910 forøgedes
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Mængden med cirka 6 Millioner Kbm., hvoraf

5^2 Million Kbm. tilkom ved de vældige

Skred ved Culebra Cut, og Uddybningen af

Kanalens Bund med 0,3 Meter. Ved For-

øgelsen blev den udgravede Mængde cirka

135 Mill. Kbm.

Denne Jordmasse kunde samlet i Køben-

havn dække et helt Kvarter af Byen og

danne et Taarn af Jord af cirka en dansk

Mils Højde, altsaa omtrent en engelsk Mil

højere end Verdens højeste Bjerg. Hvis

denne Jord læssedes paa en Gang paa Jern-

banevogne til Jordtransport, vilde disse komme

til at optage en Længde 2V2 Gang Jorden

rundt, og for at sætte dette uhørte Kæmpe-

tog i Gang vilde der kræves amerikanske

Lokomotiver optagende en Banelængde af

3000 engelske Mil.

Det egentlige Arbejde med Udgravningen

begyndte først 1907, hvor noget over 11

Millioner Kbm. bortoges. 1908 udgravedes

28 Millioner, 1909 26 Millioner. I det hele

for de to Aar 54 Millioner, eller cirka 2^j^

Million pr. Maaned.

Der anvendes en Mængde forskellige Grave-

maskiner under Arbejdet, bl. a. Maskiner

med indtil 3,8 Kbm. store Skovb. Den

største Mængde en Maskine har udgravet en

enkelt Dag er 8395 Tons. I Centralom-

raadet borttoges med 5 1 Gravemaskiner og

2 Kraner og Gribeskovle paa en Dag 60,000

Kbm. eller 127 Tons Materiale. Samme

Dag læssedes 333 Tog.

For Boliger og Mad til Arbejderskaren

sørger et saakaldt Kvartermesterdepartement,

delt i to Sektioner den ene til Anskaffelse

af Arbejdere og Boliger, det andet til Ma-

terialer og Livsfornødenheder.

Arbejderstyrken er delt i to Kategorier —
Guld- og Sølvstyrken. Til den første regn-

nes Befalingsmænd, Bogholdere, Konstruk-

tører og teknisk uddannede Medhjælpere.

Alle disse er praktisk taget Amerikanere.

Sølvstyrken bestaar af ikke teknisk ud-

dannede Arbejdere. Af disse er 4500 Eu-

ropæere, flest Spaniere og nogle Italienere,

Resten henved 25,000 er Vestindiere. 3700

er imidlertid Haandværkere, som faar 16, 20,

2 5 Cents og nogle 32 og 44 Cents pr.

Time. Vestindiernes sædvanlige Løn er 10

Cents (37 Øre) pr. Time. Men nogle af

dem med sværere Arbejde har 16—20 Cents.

De fleste Spaniere har 20 Cents og Resten

16 Cents pr. Time.

Am.erika har paa amerikansk Vis sørget

til den mindste Detaille for Arbejdet og dets

Lettelse. „The subsistence Departement"

forsyner Arbejderne og deres Familie med

alt, hvad der hører til Livets Nødtørft. Det

forsyner Hjemmene, og det sørger for Hotel-

plads til de ugifte Arbejdere. Den aarlige

Udgiftssum beløber sig til 7 Millioner

500,000 Dollars.

Afdelingen for Hjemmene — commissarj'-

system — har 22 store Butiker i lige saa

mange Bj^er og Flækker langs den nybyg-

gede Panamajernbane. Det underholder dag-

lig 65,000 Mennesker med Føde, Klæder,

Vask etc. I Christobal er et Hoveddepot,

hvor Is fryses. Brød bages. Kaffe ristes.

Vask besørges og Konserves nedlægges.

Hver Morgen Kl. fire gaar et Tog paa 2

1

Vogne ud fra Christobal med Madvarer, som

afsættes langs Linien og føres til de re-

spektive Boliger under Kvartermesterens Le-

delse.

Hoteldepartementet vedligeholder det første-

klasses Hotel „Tivoli" i Amon og 18 andre

Hoteller langs Linien beregnede for Guld-

styrken. Maaltider serveres der for 30 Cents

pro persona. Der findes 16 Messer til eu-

ropæiske Arbejdere, som betaler 40 Cents

pr. Ration af tre Maaltider. Tjl de vest-

indiske Arbejdere findes der 14 Køkkener,

hvor tre Maaltider serveres for 27 Cents pr.

Ration. Paa Hotellerne serveres henved

200,000 Maaltider pr. Maaned. I Messerne

270,000 og i Køkkenerne 100,000 paa

samme Tid.

Det kan være af Interesse at faa lidt at
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Gade i Panama.

vide om, hvad Amerika allerede har faaet

Lov at betale for sit Kanalarbejde. Det er

ingen lille Sum: 294,000,000 Dollars,

hvoraf 40 Millioner er gaaet til den franske

Stat, 10 Millioner til Republiken Panama,

Bygninger og Maskiner 109 Millioner og

Sanitetsdepartementet cirka 13 Millioner

Dollars.

Jævnsides med Kanalen kommer der til

at løbe en nyanlagt Jernbane — 47V2 ^^S-

Mil lang.

Der anvendes til Arbejdet paa Kanalen

100 Gravemaskiner, 315 Lokomotiver, flest

smalsporede, 560 Boremaskiner, 4346 Jern-

banevogne, 20 Muddermaskiner, 5 7 Kraner,

12 Bugserbaade, 84 Pramme og 14 Flod-

baade.

Amerika begyndte Arbejdet 4. Maj 1904.

Vandet er allerede lukket ind i visse Dele

af Kanalen, og Oberst Goethals mener alle-

rede at turde aabne den om et Aar. Men

den officielle Aabning, hvor Marinen skal

passere vil først finde Sted Januar 1915.

Da Kanalen ligger bag os og Djunglerne

med deres tusinder tropiske Træer, hvor

Lianer snor sig som tæt Fletværk, Slanger

slynger sig mellem de røde Blomster, og

store hvide Liljer sender os deres stærke

Duft, naar vi Panama, den lille og gamle

By, hvor Verdens mest blandede Racer byg-

ger og bor. Der slaar Stillehavet sine lang-

lige, dovne Bølger ind mod Stranden, der

skjuler de halvnøgne Indianere sig i Djung-

lerne og Minerne, der kører Amerikaneren

og Spanieren sin Dogcart, der udraaber Ita-

lieneren sine Grøntsager, og der myldrer

alle de brun — sort — hvidgule Unger,

som er Fremtidens Panama.

Knejsende over Byen, paa Toppen af en

Høj, blandt Palmer, Oleandrer, Mahognitræer

og Mandeltræer ligger Hotel „Tivoli", Euro-

pæernes eneste Hotel. Bagved strækker sig
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Amon, den lille Villaby, hvor Palmekronerne

har dannet et helt Tag, under hvilket de

lave, svale Huse gemmer sig i Blomster og

Skygge.

Der bor Dr. Gorgas — en fin, tilbage-

trukken Mand med hvidt Haar, ungt Ansigt

og sejg Energi i sine Egernøjne.

Der samles vi om Aftenen i den store

Sal, en Sal med Vægge hvælvede til mas-

sive Buer, med Kurvemøbler, med dæmpet

Lampelys og en Rigdom af Blomster. Vi:

Oberst Goethals, Minister John Barret, Le-

deren af Pan-American—Union, og en halv

Snes af Kanalkommissionens betydeligste Mænd.

Man diskuterer Kanalen. Man påaviser

dens Betydning. Hvorledes Angreb mod

Østen kan gøres tre Uger hurtigere og de

vidtrækkende Konsekvenser heraf. Hvorledes

Kanalen vil gøre en Ende paa Sejlskibene,

da det paa Grund af Tidstabet bliver bil-

ligere at laste og gaa med Damp — det

tager f. Eks. med Dampskib 10— 12 Dage

til San Francisko fra Xew York i Stedet

for 3—4 Maaneder med Sejl. Jernbanerne,

regerede af Trusterne har sat alle Fragtpriser

op. Kanalfarten vil sætte dem ned til et

Minimum. Og den amerikanske Handels-

flaade som for Tiden er i temmelig ringe

Stand vil forbedres og forøges.

For Amerika betyder dog Indflydelsen paa

Sydamerikas Politik og Handel mest. Hadet

mellem Nord og Syd er dybt, og der fordres

et enormt Arbejde fra førstnævntes Side. for

at sidstnævnte skal kunne mildnes, hvis

dette i det hele taget er muligt. Men Nord-

amerika ved ikke, hvad det „at give tabt"

vil sige, og Pan—American—Union arbejder

for Højtryk og rører Millionerne for at be-

fæste sin Indflydelse blandt Sydstaternes for-

nemste Racer. Agenter og Politikere rejser

rundt dernede. De lægger Aktier og Han-

del under sig, binder Republikernes Interesser

ved Foredrag og Pengeindskud og Tro paa

Kanalen, som den kommende Saliggørelse.

Amerikas Indflydelse betyder ogsaa for de

slappe tropiske Folkeslag intellektuel, fysisk

og moralsk Opdragelse, og Kanalen har som

et politisk og økonomisk Formaal sin Mission

at opfylde.

Da vi vender tilbage om Natten fra Stille-

havets Kyst mellem Lygterækkerne langs

Kanalen og Djunglegrænsen, er det, som om

Dagens Larm og Drøn dæmpes af den blide,

sorte Nat, Sydkorset tindrer paa en højt-

hvælvet Himmel, og det lever i Djunglerne,

det rasler, knitrer, stamper, lister, og der

nede i den lyse Fure rører sig Myldret af

Mennesker og Maskiner i deres bestandige

uafbrudte Arbejde. Der er noget der nede,

som bevirker, at man forstaar den Besættelse,

der har gjort Menneskene her saa enfoldige,

at de ikke ved af noget andet end Kanalen.
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LIDT OM RINGKJØBING FJORD
„HVIDE SANDE"- SPØRGSMAALET

Af Landstingsmand, Oberstløjtnant E. Rambusch.

KLAGERNE over Ringkjøbing Fjords man-

gelfulde Forbindelse med Havet ere

af gammel Dato og ere i langt over 100

Aar atter og atter komne igen, have atter

og atter givet Anledning til Indsendelse af

Andragender, Nedsættelse af Kommissioner

og Udarbejdelse af Forslag. Naar man dog

endnu synes at være lige langt fra en Løs-

ning, der kan tilfredsstille alle Parter, da lig-

ger dette ikke alene i Opgavens teknisk og

pekuniært store Omfang eller i at der har

været ved at „gaa Politik" i Sagen, men

fuldt saa meget i de mange, forskelligartede

Interesser, som staa paa Spil og have frem-

kaldt indbyrdes modstridende Krav fra Be-

folkningens Side.

Til Forstaaelse af Forholdene vil en kort

Beskrivelse af Fjorden være nødvendig*).

Kun adskilt fra Vesterhavet ved en lang,

smal Tange, Holmslands Klit, har Ringkjøbing

Fjord en Længde fra Nord til Syd af ca. 4

Mil, en Bredde af indtil 2 Mil og et Flade-

indhold af over 5 Mile ; men dens Dybde

er gennemgaaende ringe, kun undtagelsesvis

ca. 15', medens største Delen af Fjorden er

opfyldt af flade Grunde, der paa de fleste

Steder strække sig fra Fjordbredderne langt

ud med nogle faa Fods Vanddybde, stedvis

danne virkelige Øer og i vid Udstrækning

ligge tørre ved Lavvande.

Disse Grunde ere for største Delen af for-

holdsvis ny Oprindelse, væsentlig dannede

ved Sandflugt fra Klitten, samt ved Opgrøde

og Aflejring af Slik fra Vandet under skif-

tende Vandstand. Opgrøden fortsættes stadig

og fremmes ved Menneskets Indgriben, især

ved Fremme af Bevoksningen med Rør-, Siv-

og Græsarter under og over Vandspejlet.

Fjordens Bredder bestaa for største Delen

af lave, flade, til Dels frugtbare, endog

*) Se medfølgende Kort PI. I, som er taget fra

det Rigsdagen forelagte Lovforslag.

Kort P). I.

marskagtige Enge, der efterhaanden hæve sig

til dyrket — ogsaa til Dels lavt liggende —
Agerland.

Det vil heraf ses, at meget store Arealer

ere stærkt interesserede i Fjordens Vandstand

;

en ringe Stigning af denne er nok til at

fremkalde udstrakte Oversvømmelser, medens

omvendt en ringe Sænkning vil tørlægge

store Strækninger af Fjordgrundene.

Fjordens Vandstand afhænger — bortset
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fra Overfladefordampningen — af to, ind-

byrdes uafhængige, Faktorer: Tilløbet fra

Omegnen og Forbindelsen med Vesterhavet.

Et betydeligt Antal Aaer og Bække tilføre

Fjerden en Vandmasse, der varierer mellem

600 og 2200 Kubikfod i Sekundet, hvoraf

over Halvdelen skyldes Skjern Aa, som af-

vander et Opland paa 43 ^'3 Kvadratmil og

nær Mundingen præsenterer sig som Dan-

marks mest imponerende Aa med en Bredde

af 200—300'. Vandløbenes Tilførsel vari-

erer med Aarstid og Nedbørsforhold, men er

i øvrigt nogenlunde konstant fra Aar til Aar.

Anderledes forholder det sig med Fjordens For-

bindelse med Havet; denne er underkastet

idelige Forandringer og Omskiftelser.

I en fjern Fortid har Ringkjøbing Fjord

været en Ferskvandssø og strakt sig betyde-

lig længere mod Vest end nu, lige som selve

Jyllands Vestkyst maa have ligget en Del

længere ude, hvor der nu er Hav. Dette ses

af de ret mægtige Tørvelag, som findes i

indtil 7' Dybde under Havfladen, ikke alene

flere Steder under Fjorden, men ogsaa ude i

Havet under Havbunden; thi Tørven er som

bekendt dannet i fersk Vand. Senere har

Landet sænket sig. Havet har overskyllet

Tørvelagene, efterhaanden dækket dem med

Grus og Sand eller Klæg, er brudt ind i

Fjorden og har omdannet den til en Salt-

vandsbugt. Herom vidne de i Fjorden fundne

Rester af Dyr 00^ Planter, som kun leve i

Saltvand, f. Eks. Østers, der trivedes her paa

Knud den Stores Tid og ere forekomne saa

sent som til omtr. Aar 1800. Men Havet

har fortsat sit Arbejde; det nedbryder og

opbygger. De skiftende Strømninger medføre

store Masser af Materiale, som aflægges

hvor Strøm og Bølgeslag svækkes, f. Eks.

ved Møde med en udgaaende Strøm, og

saaledes har Havet i Aarhundredernes Løb

opbygget den Tange, som skiller det fra Fjor-

den. Meget taler for, at Tangen oprindelig

er opbygget samtidig fra begge Ender, men

Arbejdet er næppe foregaaet uafbrudt; vold-

somme Stormfloder have ofte gennembrudt

den allerede dannede Tange eller udvidet be-

staaende Aabninger. Derimellem har Ma-

terialaflejringen fortsat sig; hvad der ved

Flodtid skylledes op, laa for en Del tørt un-

der Ebbe ; det fine Sand, som udgjorde en

stor Del af Massen, blev da grebet af Vin-

den og hvirvlet op, saa det føg sammen til

store Klitter, til Dels ogsaa blev ført ud i Fjor-

den, hvor det dannede udstrakte Grunde. Jo

nærmere Tangen var ved at lukkes helt til,

des mindre blev Havets Indflydelse paa Van-

dets Beskaffenhed og des mere ferskt blev

dette ved den stadige Tilstrømning af ferskt

Vand. Til Tider har Tangen været helt

lukket, hvad der ikke alene har medført en

stærk Aftagen af Fjordvandets Saltholdighed,

men selvfølgelig tillige en hurtig Stigning af

dens Vandstand til stor Ulempe for Fjord-

engenes Ejere.

En Engs Udbytte afhænger nemlig ikke

alene af Jordbundens Beskaffenhed, men i

mindst lige saa høj Grad af Fugtighedsfor-

holdene, henholdsvis en passende Grundvand-

stand eller Tilførsel af det ønskelige og Af-

ledning af det overflødige Vand. En Eng,

hvis Bund for en stor Del bestaar af Flyve

sand, kan ved passende Fugtighed give ud-

mærkede Afgrøder, men bliver den for tør,

visner Græsset og Sandet kan atter komme

i Flugt, og holdes den vedvarende for vaad,

bliver den sur, saa at de gode Græsser ikke

kunne trives, men fortrænges af lidet værdi-

fulde Halvgræsser, „Katteskæg" og Siv o. fl.

Er Engens Jordbund af en bedre Beskaffen-

hed, vil den i Regelen bedre kunne taale nogen

Tørhed (Sænkning af Grundvandstanden), men

til Gengæld lide endnu mere ved for stor Vaad-

hed (Hævning af Grundvandstanden).

Det vil heraf forstaaes, at en Stigning af

Fjordens Vandstand ikke alene er til Skade

for de store Engstrækninger, der ligefrem

sættes under Vand, men ogsaa for de til-

stødende store Strækninger, hvis Grundvand-

stand hæves over det ønskelise Niveau.
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Da Fjordens Vandstand i høj Grad af-

hænger af dens Forbindelse med Havet, vil

en Forstaaelse af de foreliggende Strids-

spørgsmaal lettes ved en Betragtning af denne

Forbindelses Historie.

Oprindelig, efter at Holmslands Klit var

dannet, maa det antages at Udløbet har væ-

ret omtrent ved Sønder Haurvig (Gl-Vinter-

leie) ret vest for Skjern Aaens Udløb i Ring-

kjøbing Fjord. Hertil fører „Skjern Aa Dyb"

Aaens Vand direkte fra Aamunden, om
dette Punkt fordele de andre Udløb i Fjor-

den sig nogenlunde symmetrisk og her er

Udløbet angivet paa gamle Kort fra Midten

af det 1 7 Aarhundrede. Men i de paaføl-

gende halvtredie Aarhundreder er Udløbet

stadig vandret mod Syd.

Dette fremkommer derved, at Havet aflejrer

Materiale udenfor Udløbet. Ved stigende

Flod møder Havvandet det udstrømmende

Ferskvand, Strømmen standses, det op-

mudrede og medskyllede Materiale synker til

Bunds og bidrager til Barredannelse ; naar

Flodhøjden naaer over Fjordens Vandstand,

begynder Indstrømningen, der dog svækkes

og mindskes ved det stadig tilstrømmende

Ferskvand, som tillige bidrager til en yder-

ligere Hævning af Fjordens Vandstand. Naar

derefter Havets Vandstand mod Ebbe synker

under Fjordens, strømmer dennes Vand ud

med saa stor Kraft, at det baner sig Vej

gennem Barren ; men da den langs Kysten

løbende Havstrøm i Reglen gaar nordpaa ved

stigende, sydpaa ved dalende Vandstand,

bøjer Ebbestrømmen i Udløbet mod Syd og

skærer stadig mere ud i Løbets Sydside,

hvorimod Aflejringen i den nordlige Side

danner en stadig voksende Revhage, der

efterhaanden gaar over til en virkelig Land-

dannelse.

Under sin Vandring mod Syd var Fjor-

dens Udløb kort efter Aar 1700 naaet til

dens sydlige Ende, men her standsede Van-

dringen ikke; Tilsandingen ved dets Nordside

vedblev at forlænge Holmslands Klit mod
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Syd og lægge til dens Bredde mod Vest, og

Løbet vedblev som „Nymindestrømmen" at

forlænge sig mod Syd indtil Udløbet o. 1850

laa udfor Hovstrup i Lønne, o. 2 Mil syd

for dets oprindelige Plads. Igennem det

lange, smalle, bugtede og af Grunde belem-

rede Løb kunde Vandet kun daarligt bane

sig Vej, Ebbestrømmen blev for svag til at

gennembryde Barren og ofte blev Løbet ved

Stormfloder helt tillukket. Vandstanden i

Fjorden steg, og om end Vandet oftere brød

sig et nyt Løb gennem Tangen paa et nord-

ligere Sted, sandede saadanne Udløb atter til

og Forholdene bleve mere og mere utilfreds-

stillende.

Bestræbelserne for at tilvejebringe bedre

Forhold gaa saa langt tilbage som til 1798.

I Begyndelsen var Ringkjøbing Bys Ønsker

om en bedre Forbindelse med Havet Hoved-

motiv, senere traadte Landbrugets Interesser

mere i Forgrunden, især efter at en Land-

væsenskommission i 1880 havde haft Sagen

til Behandling og stærkt betonet Landbrugs-

interessernes overvejende Betydning ; sidst ere

endvidere Fiskernes Interesser komne frem

ved Siden af Landbrugets.

Skal man afveje disse forskellige Interesser

imod hverandre, da maa man give Land-

væsenskommissionen Ret i, at Landbrugets

Interesser i denne Sag have et saa uhyre

Omfang, at Bestræbelserne først og fremmest

maa gaa ud paa at tilfredsstille dem. Det

Areal, som er direkte interesseret, angives

til o. 15000 Tdr. Land, og andre Tusinder

af Tdr. Ld. ville tørlægges og kunne om-

dannes til frugtbare Enge, hvis Fjordens

Vandstand bliver sænket et Par Fod. Over

for de enorme Værdier, der her staa paa

Spil, maa baade Ringkjøbings og Fiskernes

Interesser træde i Baggrunden; men heldigvis

aabner netop en rationel Varetagelse af Land-

brugets Tarv ogsaa Udsigt til Fordel for

begge de andre Parter.

En fuldstændig Redegørelse for alle de

mange Forslag til Forholdenes Forbedring,
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som i Tidens Løb have været under Over-

vejelse, vilde blive ret vidtløftig og næppe

interessere Læserne i tilstrækkelig Grad ; her

skal da kun dvæles lidt ved dem, som helt

eller delvis ere komne til Udførelse. For at

imødekomme de idelige Klager blev der i

1891—92 optaget en Bevilling paa Finans-

loven, for hvilken Vandbygningsvæsenet lod

Nymindetangen gennemgrave en halv Mils

\'ej nord for Udløbet, omtrent 1000 Alen

syd for Nymindekro. Gennemskæringen ud-

førtes kun med ringe Bredde og Dybde, idet

man paaregnede, at Ebbestrømmen vilde ud-

skære Resten. Dette syntes ogsaa i Begyn-

delsen at slaa til. I Løbet af faa Uger blev

det nye Udløb udskyllet til en Bredde af

200, og en Dybde af 6-— 7', men for Enderne

fandtes Barrer, hvor Dybden kun var 4— 5'

og da Udløbet i September Maaned havde

naaet et strømførende Tværsnitsareal af 1000

— 1200 Kvadratfod, tiltog det ikke mere,

tvertimod begyndte Tilsandingen nordfra og

Vandringen imod Syd atter at gøre sig gæl-

dende. Ved Lavvande i Fjorden kunde en

enkelt Storm endog lukke Løbet fuldstændig

og der maatte idelige Anstrængelser til fra

Vandbygningsvæsenets Side for at holde Lø-

bet aabent og atter udgrave det naar det

sandede til, hvilket flere Gange hændte. Saa-

ledes var det f. Eks. fuldstændig lukket fra

d. 27. JuH til d. 8. Oktober 1893, fra d.

15. Juli til d. 14. August 1895 og fra d.

30. Juni til d. 14. Oktober 1896.

Forholdene vare altsaa fremdeles højst

utilfredsstillende, og den Glæde over deres

Forbedring, som i Begyndelsen kom til Orde,

afløstes snart af fornyede og idelig gentagne

Klager. Da indtraadte Sagen i et nyt Sta-

dium ved Gennemgravning af en Kanal ved

Hvide Sande, et af de mange Forslag, som

ogsaa tidligere havde været under Over-

vejelse.

Forslaget gennemførtes ved Hjælp af en

Bevilling paa Finansloven for 1908-—09,

som den daværende Regering fik optaget ved

Forslagets 3. Behandling i Folketinget. Det

var fraraadet af Vandbygningsdirektoratet og

mødte en Del Modstand i Rigsdagen; men

over for Landstingets Modstand gjorde Tra-

fikministeren gældende, at det kun drejede

sig om et Forsøg og at Løbet atter vilde

blive lukket, hvis det viste sig uheldigt.

Under Forholdenes Tryk — særlig under

Hensyn til den paa Grund af Finansaarets

umiddelbart forestaaende Udløb utilstrække-

lige Tid til nærmere Undersøgelser — gik

da ogsaa Landstinget ind paa Forslaget.

I Marts 1910 var Udløbet tilvejebragt.

Hvad Modstanderne havde frj^gtet, var nær-

mest en Tilsanding, skjøndt ogsaa Bekymrin-

ger for en Udskæring i den ubeskyttede

Klit vare komne til Orde; men det blev den

sidste, som indtraadte, tilmed i et Omfang,

som skabte store Ulemper, stillede de største

Ulykker i Udsigt og krævede en uafviselig

Gennemførelse af forebyggende Foranstaltnin-

ger, En Stormflod, som indtraf d. 23.—24.

Februar 1911 udvidede Løbet i en foruro-

ligende Grad, og efter en ny Stormflod den

5.— 6. November samme Aar fandtes dets

Bredde, som oprindelig var godt 80 Fod,

øget til o. 7 30', Dybden øget fra 10' til o.

30 Fod og det vandførende Profil fra o.

500 til o. 10000 Kvadratfod.

Følgen var en stærk Tiltagen af Fjord-

vandets Saltholdighed og af Fjordvandstan-

dens Afhængighed af den skiftende Vand-

stand i Havet. Den første truede de lave

Arealers Ferskvandsplanter med Ødelæggelse,

den sidste havde under de omtalte Storm.floder

fremkaldt fordærvelige Oversvømmelser af

vidtstrakte Egne og truede stadig med Gen-

tagelser og endog større Katastrofer, medens

omvendt de ved Lavvande tørlagte Grunde

truedes af for stærk Udtørring og Sandflugt.

Allerede i Oktober 1911 havde Vandbj'-g-

ningsdirektøren beordret fem med Forholdene

i Ringkøbing Fjord fortrolige Ingeniører til i

Fællesskab at udarbejde Forslag henholdsvis

til Sikring eller Lukning af Hvide Sande-
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Løbet. Undersøgelserne sinkedes af J^ovem-

ber-Stormfloden, som nødvendiggjorde deres

Gentagelse; men den 20. Januar 1912 kunde

Vandbygningsdirektøren dog indsende sit For-

slag støttet til de paagældende Ingeniørers

Arbejde. Forslaget gaar ud paa, at der sna-

rest muligt bevilges et Beløb til Lukning af

Løbet ved Hvide Sande for at Arbejdet

kunde tilendebringes i Sommerens Løb og at

man derefter tager den endelige Ordning un-

der Overvejelse. Det er ledsaget af Forslag

og Overslag, saa vel hertil, som til en Ind-

snævring af Hvide Sande-Løbet og til en

Tilvejebringelse af et nyt Udløb paa 4 andre

Steder, nemlig ved Aargab, Skodbjerge, Heg-

net og ud for Gjødelen, hvortil anslaas hen-

holdsvis 3,2, 4, 3,2 og 2,4 Mill. Kr. Hvor

end Udløbet skulde være, foresloges det si-

kret mod Udskæring, bl. a. ved Moler ud i

Havet og ind i Fjorden ved begge Løbets

Ender. Den for Hvide Sande-Løbet foreslaaede

Indsnævring foresloges tilvejebragt ved to

Moler ud i Havet, to ind i Fjorden og yder-

ligere to Par Indbygninger i selve Løbet fra

begge Sider som vist paa PI. 2, Samtlige

herhen hørende Arbejder ansloges til et Be-

løb af 3^/2 Mill. Kr.; medens Kanalens Luk-

ning var beregnet til 300,000 Kr. Denne

Lukning ansaaes i alle Tilfælde for nødven-

dig, ogsaa naar man vilde bibeholde Kana-

len i indsnævret Skikkelse, for at Arbejderne

kunde foretages uden at hindres af den

voldsomme Strøm.

Trafikministeren nedsatte imidlertid den 5.

Februar en Kommission til yderligere Under-

søgelse af Spørgsmaalet ; denne saakaldte

„Hvide Sande-Kommission" afgav den 24.

Februar sin Betænkning, og d. 21. Marts

fremsatte Ministeren i Folketinget et herpaa

støttet Lovforslag, som kræver en Bevilling

af^ 994.000 Kr. til en Sikring af Hvide

Sande-Løbet samt til en Afdæmning af Ny-

mindestrømmen.

Sikringen paaregnedes udført alene ved et

•enkelt Par Indbygninger i Løbet i Forbin-

delse med en Bedækning af en mindre Del

af dets Bund med Beton i Sække, medens

man gav Afkald paa de af Vandbygnings-

væsenet foreslaaede Moler ved Indløbene, saa

vel i Fjorden som i Vesterhavet.

Forslaget mødte stærk Modstand i Folke-

tinget. Det henvistes til et Udvalg, som af-

gav Betænkning d. 14. Maj, men delte sig

i et Mindretal, som foreslog Forslaget ved-

taget uforandret og et Flertal, som foreslog

det ændret saaledes, at der bevilgedes 700,000

Kr. til at lade Hvide Sande-Løbet lukke og

et nyt Udløb udgrave ved Nymindegab.

Man var paa det rene med, at denne Ord-

ning kun var midlertidig, men vilde derved

vinde Tid for en endelig og tilfredsstillende

Afgørelse. Flertallets Forslag vedtoges af

Folketinget — ganske vist kun med een

Stemmes Majoritet — og kom i denne Skik-

kelse til Landstinget allersidst i Maj. Det

maatte da forudsættes, at der kun kunde

blive faa Dage til dets Behandling, før Rigs-

dagen skulde hjemsendes, og Vanskelighederne

øgedes yderligere ved at de fleste af Tingets

Medlemmer vare stærkt optagne af Udvalgs-

arbejder vedrørende andre vigtige og betyd-

ningsfulde Lovforslag.

Ogsaa uden dette vare Vanskelighederne

store nok og bleve ikke mindre ved at lytte

til Befolkningens i talrige Andragender og

ved forskellige Deputationer udtalte Ønsker;

thi disse vare saa diametralt modsatte som

vel muligt. En Del af de interesserede Land-

brugere besv^ærede sig bittert over de af

Hvide Sande-Løbet foranledigede Ulykker;

de krævede Udløbet sydligere, ikke nord-

ligere end Bjerregaard og paa ingen Maade

ud for den aabne Fjord, for at Havets Ind-

trængen ved Højvande ikke skulde blive for

stor; en anden Del holdt paa Hvide Sande-

Løbet, fordi netop dets Beliggenhed ud for

den aabne Fjord sikrede Vandets hurtige Ud-

strømning ved Lavvande i Havet; dog øn-

skede de Løbet indsnævret og sikret. En

Del Fiskere priste den uhyre Fordel, Hvide
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Sande-Løbet havde skaffet dem ved at til-

føre Fjorden en rig Bestand af Havfisk ; men

denne Fordel vilde dog gaa tabt ved en

Indsnævring af Løbet, som maatte forringe

Fjordvandets Saltholdighed, og andre Fjord-

fiskere benægtede rent ud hines Paastand,

hævdede, at det rigere Fiskeri i Fjordens

nordlige Del kun skyldtes en Forandring af

Fjordens egen Fiskebestands Opholdssted, og

at Havfisk overhovedet ikke i større Mængde

havde søgt eller vilde søge ind i Fjorden,

da de skyede den rivende Strøm i Løbet.

Enhver af de modstridende Meninger støtte-

des med tilsyneladende gode Grunde og be-

raabte sig paa positive Erfaringer; men no-

get maatte dog være fejl ved de Slutninger,

man drog deraf. Sagen syntes saa meget

mere haabløs, som hverken Ministerens (Hvide

Sande-Kommissionens) eller Folketingets

esse og Iver over Sagen og udarbejdede et

Forslag, som jeg derpaa fremsatte i Lands-

tinget ved Sagens første Behandling; men

allerede den Omstændighed, at denne fandt

Sted d. 29. Maj med Rigsdagens Hjemsen-

delse hængende over Hovedet og under den

mest presserende Nødvendighed af at naa et

Resultat, maatte i høj Grad lamslaa Bestræ-

belserne for at faa nye Ideer gennemførte paa

dette Tidspunkt, ja blot for at vinde Tingets

virksomme Interesse for saadanne.

Det paagældende Forslag har det Fortrin

frem for begge de andre, at det tager Sigte

paa en endelig og fuldstændig Ordning af

Forholdene ved Ringkjøbing Fjord, tilmed en

Ordning, som i Længden vil tilfredsstille alle

berettigede Krav, endog de tilsyneladende

mest modstridende. Det har endvidere det

Fortrin, at det ikke som de andre Forslag

(Vandbygningsdirektoratets) Forslag bød en alene hviler paa mere eller mindre omtvistede

endelig Løsning eller blot tog bestemt Sigte

paa en saadan. Men selv om det i Øjeblik-

ket kun gjaldt om at faa de mest paatræn-

gende Foranstaltninger til Fjordkysternes Be-

skyttelse mod Oversvømmelser iværksatte,

var det dog af stor Betydning, herved at

have den endelige Løsning for Øje, saa at

de midlertidige Foranstaltninger senere kunde

indgaa som Led i de endelige og det til

hine fornødne, ret betydelige, Beløb ikke

skulde blive kastet bort til Unytte.

Som den ene af Landstingets to Ingeni-

ører følte jeg mig forpligtet til at sætte mig

grundig ind i Sagen og saa vidt muligt

finde et Middel til at opfylde alle berettigede

Krav.

Nogen Tid før Sagen kom til Landstinget

raadførte jeg mig derfor med den Mand,

som saa vidt mig bekendt sidder inde med

størst Erfaring fra Vandbygningsarbejder af

lignende Art som de foreliggende. Oberst-

løjtnant P. Hansen af Ingeniørkorpset (af-

skediget), Middelgrundsfortets Bygmester.

Oberstløjtnanten støttede mig med den stør-

ste Velvillie, kastede sig med levende Inter-

Fornuftslutninger, men Punkt for Punkt er

støttet af positive Erfaringer fra ganske til-

svarende Arbejder anden Steds. Endelig er

det billigere end nogen anden af de plan-

lagte fuldstændige Løsninger.

Forslaget bestaar af 3 Dele:

1) Lukning af „Hvide Sande "-Løbet ved

en Dæmning, som ikke lægges tvers over

selve det dybe Løb, men føres i en Bue

udenom dets Fjordmunding, saa at den læg-

ges paa Fjordgrundene, hvor Dybden er

ringe og Strømmen svag.

2) Tilvejebringelse af en med Lavvands-

sluse forsynet ny Gennemgravning i Nær-

heden, f. Eks. ved Aargab og Udgravning

af et Løb igennem Grundene fra Fjorddybet

ud til Lavvandskanalen.

3) Oplægning af den overflødige Fyld-

masse i en Dæmning langs Fjordens Syd-

side, hvorved der forberedes en Udnyttelse

af Skjern Aa til Fugtning og Overrisling af

store Arealer langs Fjordens Sydkyst, paa

Tippergrundene og paa Værn Sande.

Naar det kan paastaaes, at dette Forslag

kan tilfredsstille alle Landbrugets berettigede.
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selv de tilsyneladende modstridende Krav, da

ligger det i, at de alle til en vis Grad gaa

op i den ene Generalnævner: Sikkerhed, som

er Grundbetingelsen for ethvert Landbrug.

Engdrift kan baseres paa Saltvands- eller

Ferskvandsplanter, men ikke paa begge Dele

— Ferskvandsgræsserne taale ikke ret megen

Oversvømmelse med Saltvand ; Landbruget

kan baseres paa større eller mindre Fugtig-

hed (højere eller lavere Grundvandstand),

saa snart det omvendte er Tilfældet og for-

byder Havets ludtrængen. Erfaringsmæssig

vilde en saadan Lavvandskanal paa Grund

af Tidevandsskiftet i Vesterhavet kunne sænke

Fjordens Vandstand 3—4 Fod under dens

nuværende Gennemsnitshøjde og derved tør-

lægge Tusinder af Tønder Land. Vil man

herimod indvende, at de højere liggende Are-

aler ville tabe i Værdi ved at blive for

tørre, da maa dertil bemærkes, dels at man
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følgelig nøjes med et langt mindre Tverpro-

fil og iiliver derfor billigere at udgrave.

Mangen Læser vil maaske undre sig over,

at det foreslaaes at lukke det bestaaende Løb

og grave et helt nyt i Nærheden, samt over,

at Lukningen foreslaaes udført ved en lang

Dæmning inde i Fjorden istedenfor ved en

kort over selve Løbet. Forslagene begrundes

ved, at de egenlige Bygningsarbejder ud-

føres langt billigere paa tørt Land end i

Vandet; jo større Vanddybder, Strøm og

Bølgeslag, des dyrere Arbejde og des mere

Fare for Afbrydelser under Arbejdet og

Ødelæggelse af allerede udført Arbejde, samt

des færre Dage, da Vejret tillader Arbejdets

Gang. Den paatænkte Arbejdsmaade er der-

for billigst, fordi den tillader de egenlige

Bygningsarbejders Udførelse paa tørt Land.

For Dæmningens Vedkommende bemærkes,

at Tiden var saa fremskreden, at en Dæm-

ning over Løbet ikke mere kunde ventes

fuldført i indeværende Sommer, medens den

lange Dæmning over Fjordgrundene paa

Grund af den langt mindre Dybde og Let-

heden ved at virke med langt mere Arbejds-

materiel vilde kunne fuldføres paa 60 Ar-

bejdsdage, uden at overskride en saadan

daglig Arbejdsydelse, som erfaringsmæssig

er mulig.

Ved at indrette et Par af Lavvands-

slusens Fag til Gjennemfart for mindre Skibe,

vilde der uden synderlig Bekostning kunne

skaffes Fiskerfartøjerne en sikker og paa-

lidelig Forbindelse med Vesterhavet og skaffes

bedre Betingelser for Smaaskibes Fart paa

Ringkøbing, end der i Aarhundreder har

været kendt.

Ret beset vilde saaledes Oberstløjtnant

Hansens Forslag tilfredsstille alle stillede

Fordringer paa een nær: den fra nogle

Fiskere og nogle Landbrugere stillede For-

dring om større Saltholdighed af Fjord-

vandet; thi Forslaget omdanner praktisk talt

Fjorden til en Ferskvands-Indsø og Kravet

om større Salthed er principielt uforeneligt

med Kravet om virkelig Sikkerhed mod

Vesterhavets Indtrængen. Men i Virkelig-

heden er Kravet om Salthed saare mangel-

fuldt begrundet. Selv bortset fra, at Paa-

standen om den større Fiskerigdom er stærkt

omtvistet, maa det erindres, at alene en

Indsnævring af Hvide Sande-Kanalen vil for-

mindske Fjordens Salthed saa stærkt, at

Vandet næppe bliver egnet for egentlige Hav-

fisk, og hvad nogle Landbrugeres Ønske om
Saltvandsoversvømmelse af deres Enge an-

gaar, har Hedeselskabets Botaniker, Dr. phil.

Mentz paavist, at Antallet af Saltvands-

græsser paa de paagældende Enge er for

ringe til at bidrage væsenligt til deres Værdi.

— Paa den anden Side viser Erfaringen fra

andre til Ferskvandssøer omdannede Vige,

at der let lader sig skabe et Ferskvands-

fiskeri, som er langt mere indbringende end

det tidligere Fjordfiskeri. For Landbrugets

Vedkommende er det givet, at en rationel

Udnyttelse af de muliggjorte Ferskvands-

overrislinger vil bringe Engene til at give

langt større Udbytte end de tidligere til-

fældige Oversvømmelser af Havvand.

Idet de af Vandbygningsdirektoratet be-

nyttede Enhedspriser lagdes til Grund, be-

regnedes Udførelsen af Oberstløjtnant Han-

sens Forslag til i alt 1,800,000 Kr., hvoraf

de 600,000 til Lukningen af Hvide Sande-

Kanalen.

Sammenligner man hermed Værdiforøgelsen

af det omliggende Land, da kan anføres, at

Ingeniør Westh ved Hedeselskabet vurderer

det aarlige Merudbytte af de nærmest inter-

esserede 15,000 Tdr. Land til mindst 10

Kr. pr. Td. Ld., men sandsynligvis betyde-

lig mere. Allerede den nævnte Minimums-

forbedring vilde altsaa beløbe sig til 150,000

Kr. aarlig eller Renten af 3—4 Millioner;

men desuden vilde de ved Vandstandssænk-

ningen indvundne store og frugtbare Arealer,

efter faa Aars Kultur repræsentere større

Summer end hele Forslagets Gennemførelse.

Ved Sagens første Behandling i Lands-
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tinget den 29. Maj vakte Forslaget betyde-

lig Opmærksomhed, saavel hos Tingets Med-
lemmer som hos de fremmødte Deputationer

fra Ringkjøbingegnen ; men det lykkedes ikke

at vinde tilstrækkelig Tilslutning til dets

Gjennemførelse eller blot til Gjennemførelsen

af et af mig stillet Mæglingsforslag, som skulde

gøre dets Gjennemførelse mulig, saafremt Vand-
bygningsdirektoratet kunde vindes for det.

Nogen egentlig saglig Bekæmpelse af For-

slaget fandt ikke Sted. Naar det ikke

lykkedes at skaffe det fornøden Tilslutning,

skønnes det ikke rettere, end at den væsen-

lige Grund var Mangel paa Tid for Ud-

valgsmedlemmerne til at tilegne sig For-

staaelsen af dets Fortrin, deres Mangel paa

vandbygningstekniske Forudsætninger og

Frygt for, at de Overvejelser, det vilde

nødvendiggøre, skulde hindre istedenfor at

fremme Udførelsen af de mest paatrængende

Sikringsforanstaltninger i Sommerens Løb,

samt hos nogle et stille Haab om, at den

af Ministeren foreslaaede midlertidige Foran-

staltning skulde vise sig tilfredsstillende som
endelig Løsning.

Udvalgets Flertal foreslog at føre Lovfor-

slaget tilbage omtrent til Regeringens op-

rindelige Affattelse, og hertil sluttede Tin-

gets Flertal sig.

Alt, hvad der under disse Omstændig-

heder kunde opnaaes, var en Erklæring fra

Ministeren, at Lovforslagets Vedtagelse ikke

skulde præjudicere en eventuel senere Op-

tagelse af Oberstløjtnant Hansens Forslag og

et Løfte om, at dette skulde blive under-

kastet en grundig og velvillig Prøvelse ved

Vandbygningsdirektoratet.

Lovforslaget gik nu tilbage til Folketinget

og blev af dette — paa Samlingens sidste

Dag — vedtaget i „Landstinget "s Affattelse,

ligelydende med Regeringens oprindelige (Hvide

Sande-Kommissionens) paa det nær, at Be-

løbet var lidt nedsat og Krav om eventuel

Fremsættelse af et endeligt Forslag præciseret.

Der bevilgedes herved 900,000 Kr. til

en Indsnævring af Hvide Sande-Løbet ved

de af Kommissionen foreslaaede Indbygnin-

ger, som end ikke af denne angaves som
endelig Løsning af Spørgsmaalet, som af

Vandbygningsdirektoratet og andre sagkyn-

dige ansaaes for utilstrækkelige, og af en

stor Del af den interesserede Befolkning for

ganske utilfredsstillende.

Udsigten til en senere rationel Løsning maa
derfor nærmest baseres paa Ministerens Til-

sagn og paa Haabet om, at Vandbygnings-
direktoratets fornyede Undersøgelse maa aabne
alle Vedkommendes Blik for de store Vær-
dier, der hei ligge og blot vente paa at

blive gjorte tilgængelige.

Men kan det forsvares at lade Statskassen

paatage sig de omhandlede store Udgifter for

at hjælpe en enkelt Egns Befolkning? Saa-

ledes spørge mange med Rette; det vil der-

for være paa sin Plads at slutte med et kort

Overblik over Sagens finansielle Betydning

for Statskassen.

Af de ofte omtalte interesserede 15,000
Tdr. Ld. tilhører en stor Del Staten, saa at

alene disses Værditilvæxt vil kunne forrente

en betydelig Del af Kapitalen ; men langt

større Værdier indvindes i det nye Land,

som tørlægges ved Vandstandssækningen, og

som bliver Statens Eiendom. Det bliver

mindst andre 15,000 Tdr. Ld., der ved

passende Behandling i Løbet af en Snes Aar
ville faa en Værdi af mindst 450^500 Kr.

pr. Td. Ld., i alt é'^^— 7 V2 Millioner Kro-

ner. Lægges hertil Værditilvæxten for de

ovenfor omtalte. Staten tilhørende Arealer,

der allerede nu ligge over daglig Vandstand,

vil Staten saaledes i Løbet af et forholdsvis

kort Aaremaal sikkert kunne indvinde Vær-

dier, der beløbe sig til mindst 8 — otte —
Millionerj Kroner for en Indsats, der efter

Oberstlt. Hansens Forslag knapt naar op til

to Millioner.

Rent pekuniært set er den rationelle Løs-

ning af Spørgsmaalet en for Statskassen

endog ualmindelig god Forretning.

Dog, Sænkningen af Vandstanden i Ring-

kjøhing Fjord aabner endnu videre Perspek-

tiver for Fremtiden. Ogsaa Nissum Fjord

kunde inddrages under det samme Afvan-

dingsomraade, idet dens Vand ved en Kanal

gjennem de lave, sumpede Strækninger mod
Syd, Husby Sø og Nørre Sø kunde føres

ned til Stadil Fjord. En samtidig Udnyttelse

af Storaaen og de andre Tilløb vilde give

Leilighed til Indvinding og Frugtbargøreise

af nye store Arealer — nye Tusinder Tdr.

Ld. frugtbar Jord at indvinde. —

"<-<^C>^
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STORMEN
Af Astrid Ehrencron-Kidde.

JEG
kender mindre til min Familie end de

fleste. Min Moder havde kun faa Sø-

skende, og hvad min Faders angaar, saa var

de tidligt blevet spredt rundt om i Verden,

og de fleste døde i en forholdsvis ung Alder.

En Farbror levede dog endnu oppe i Fin-

land, og een erfarede jeg siden af min Fa-

der, paa et Tidspunkt, da han fandt det

passende, at jeg fik det at vide, ernærede sig

som Sporvognskonduktør et Sted ovre i

Mellemamerika.

„Saa du ser", tilføjede han med et Side-

blik, „at det ikke er alle Eventyrere, der

har Lykken med sig".

Ak Gud, min beskedne, unge Lyst til en

Smule Oplevelser hensatte bestandig min Fa-

der i den alvorligste Bekymring for min

Fremtid. Om han kunde se mig nu i min

ensomme og trygge — ak, alt for trygge

Stue, med Poplens Vintersus over Taget, og

med min Kakkelovnsild, der ved Jomfru

Andersons huslige Omsorg aldrig aflader Vin-

teren igennem — mon han da vilde føle sig

beroliget ?

Jeg var saaledes omtrent sytten Aar gam-

mel, da jeg for første Gang besøgte min

Moders Broder, der var Fyrmester ved An-

holt Fyr, hvortil han var kommen for fem

Aar siden fra Hammerens Fyr paa Bornholm.

Mine Forældre var nu eengang ikke meget

for, at vi Børn foretog os Rejser fra Hjem-

met, ligesom de ogsaa selv saa vidt mu-

ligt bestandig levede paa de samme Ste-

der og i de vante Omgivelser. Dels holdt

de vel mest af, at vi som et Kuld Kyllinger

var samlede under deres beskyttende Vare-

tægt, og dels havde de i en Aarrække visse-

lig ogsaa kun daarligt Raad til at sende os

bort, hvilket, foruden Rejsepengene, jo ogsaa

betød Udgifter til Fornyelse af Garderobe,

Drikkepenge og andet mere.

Min Onkel og Tante — der var hans

anden Hustru — havde oftere i de fire Aar,

de havde været paa Øen, skrevet og indbudt

saavel mig som min ældre Broden Eugén,

men mine Forældre havde altid med Tak

afslaaet Indbydelsen paa vore Vegne. Og

det var saaledes aldrig faldet i min Lod at

gæste Øen, før som sagt en Sommerferie,

da jeg var i Syttenaarsalderen. og min Fa-

der paa mine gentagne Bønner og efter at

have vexlet et BHk med min Moder, udbrød,

ligesom resigneret, men endnu fuld af hem-

melig Bekymring: „Ja, saa tag da derover,

Martin, naar der bliver Lejlighed. Du er jo

nu snart en voxen Dreng".

Jeg husker godt, at disse sidste Ord vakte

mig til Eftertanke. Der maatte altsaa, fandt

jeg ud, have været et eller andet aparte ved

min Onkels Hjem, som, foruden mine For-

ældres sædvanlige Ulyst til at lade os rejse,

havde voldt, at jeg i saa mange Aar var

bleven holdt borte derfra. Men som de vel

nu mente, ifølge min Alder ikke længere

vilde være i Stand til at influere foruroligende

paa mig.

Det var ikke saa besværligt, som man

skulde tro, at faa Skibslejlighed de otte Mil

fra Halmstad, hvor vi dengang boede, over

til Øen, naar man vilde tage den, som den

kunde falde. Thi der afgik mindst et Par

Gange om Ugen baade smaa og større Fi-

skerkvaser og Baade, som laa og kastede

Garn i de danske Farvande. Der var paa den

Tid stærk Afsætning paa Sild og anden Hav-

fisk til Havnestæderne langs vor svenske Kyst.

En saadan Tur var naturligvis ganske af-

hængig af Vejret, og kunde vare fra tre indtil

tolv Timer. Og jeg havde egentlig gærne

set, at Vinden havde været os saapas ugun-

stig, at Sejladsen kunde strække sig over, i

det mindste, en halv Dag.
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Men dette Haab blev skuffet. Det var en

usædvanlig klar og frisk Morgen, da jeg sej-

lede ud fra Halmstad Havn, staaende paa

Dækket af en middelstor Fiskerkvase, der bar

Navnet „Anna Lisa" og havde en havfrue-

agtig Kvindefigur med Armene alvorsfuldt kry-

stede under Brystet vuggende i Forstavnen.

Der var netop saameget Vind, som vi be-

høvede, og ikke mere, og vi gled saa jævnt

og glat over Vandet som en Skøjte over

Isen. Himlen var uden Skyer, dybt blaa;

nu og da slog en Brise ind over os, og

syntes pludselig at drage en mangeholdig

Lugt frem af alt om os : Tang og Havsalt,

Sejlenes grove Drejl og Mændenes Olietøj.

Selv den forgemte Tjære mellem Skibsplan-

kerne tog med eet til at blive levende. Som

et Bed fuldt af skarpe Urter, der sprang ud

paa een Gang i Solen.

Efter knap halvfjerde Times Sejlads lagde

Vinden sig næsten ganske, og vi gled ind i

Pakhusbugten under en sagte Vuggen, som

en Musling, der glider ind i Sandet.

Der var ikke et Menneske at øjne paa

hele den vide Strandbred, thi mm Onkel

havde ikke faaet nærmere Underretning om,

hvilken Dag jeg vilde ankomme til Øen, da

det, som sagt, afhang af tilfældig Lejlighed,

og han kun hver fjortende Dag fik højst

omstændelig Post over København.

Fiskerkvasen lagde strax ud igen, da den

intet havde at gøre i Land ; og jeg gav mig

nu til møjsommeligt at arbejde mig gennem

det ankelhøje og tunge Sand op mod Fyret,

der var beliggende nogle faa hundrede Skridt

fra Strandbredden.

Det var øjensynligt Lavvande, thi lange,

graa og vaade Sandøer skød sig paa mange

Steder ud i Vandet, tæt overstrøede af

Maageflokke, hvis kridthvide Fjer og gule

Næb lyste i Solen. Rundt om i Sandet laa

aabne MusHngskaller skyllet op, blanke og

blaa som Spejle; i deres vandfyldte Smaa-

kummer dirrede Himmel og Hav af Maager

i Solblinket.

Hvorhen jeg vendte mig, saae jeg kun

Sandet og Havet og den blaa Himmel, og,

det korte Stykke i Øst, Fyrets alvorsfulde

Taarnsøjle. Som en mægtig, opret Søkik-

kert, der var indstillet mod Solen. En dæm-

pet pippende og flaxende Lyd af Vinger og

Liv svirrede om mig, mens jeg gik frem,

malende Æggeskaller og Smaakonkylier til

Støv under mine Fødder.

Da jeg saae op, fik jeg nu langt borte

Øje paa to smaa, lyse Punkter, der kom
flyvende mod mig langs Jorden, og voxede,

idet de, noget langsommere, nærmede sig.

Lidt efter saae jeg, at det maatte være

mine to smaa Kusiner, Anna Elisabeth og

Gisela, der kom løbende imod mig nede fra

Fyret. Jeg vidste kun om dem, at de var

Tvillinger og syv Aar gamle.

De kom løbende Haand i Haand hen over

Sandet, saaledes som jeg senere mange Gange

saae dem løbe hen over den graa 0, og jeg

lagde Mærke til, idet jeg havde Lejlighed til

at iagttage dem allerede paa lang Afstand i

det umaadeligt flade Land, at de hvert Øje-

blik standsede brat og ved en eller anden

Genstand, som formodentlig højst kunde være

en Sten eller en Blomst eller maaske en død

Fugl i Sandet, og tog Tingen i nærmere

Øjesyn. Hvorpaa de atter fortsatte deres

Vej, stadig løbende og stadig med hinanden

i Hænderne.

Da de kom nærmere, saa jeg, at mine

Kusiner var et Par nydelige Smaapiger, begge

med et stort lyst, krøllet og kortklippet Haar

og med store, graa Øjne, hvoraf især den

enes saae ligesom dybt nede fra og op efter,

paa mig. De havde begge lysttærnede For-

klæder paa af noget tyndt og let Stof, der

kun var knappet med en eneste Knap oppe

bag i Halsen.

De sagtnede Løbet, efterhaanden som de

kom nærmere, og gik langsomt de sidste

Skridt hen imod mig.

Jeg rakte dem hver en Haand. „Er det

Anna Elisabeth og Gisela?" spurgte jeg, og
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smilte. De saae saare nydelige ud, som de højst mærkelig og imponerende ud. Hun var

stod dér i Sandet og løftede paa de lange,

tynde Ben, der stak frem af de korte Kjoler.

.,JaI" sagde begge paa een Gang og nik-

kede. Jeg fortalte dem nu, at jeg var Mar-

tin ovre fra Halmstad, og idet jeg beholdt

en Haand i hver af mine, sagde jeg, at de

maatte vise mig Vej op til deres Forældre.

Vi vandrede nu videre gennem Sandlaget,

der bestandig blev tyndere, og det sidste

Stykke blandede sig med en nøgengold Jord-

bund med noget kummerligt Græs. Mine

smaa Kusiner gik tavse ved Siden af mig,

idet de skiftedes til at skotte op til mig med

deres graa Øjne.

„Du er jo vores Fætter!" sagde Gisela

sagte. Hun udtalte Ordet „Fætter" ligesom

triumferende, mens hun forlegen drejede sin

Haand inden i min. Deres Stemmer var

meget lyse og klingre, en Smule enfoldige,

syntes jeg, de lød, eller maaske blot forkæ-

lede. Min Onkel var jo ogsaa allerede en

ældre Mand paa næsten tredsindstyve Aar.

„Det er svensk, du taler, ikke?" spurgte

Anna Elisabeth. Jeg nikkede og spurgte om
de kunde forstaa mig.

De nikkede begge ivrigt. „Jae!" sagde

de hurtigt og paa een Gang.

Gisela klemte min Haand en Smule. „Er

du for stor til at lege med os?" spurgte

hun.

Jeg svarede dem, at det lige netop kunde

gaa an iaar^ Men at det til næste Aar, naar

jeg havde faaet Studenterhue paa, vilde være

meget upassende.

„Ja," sagde de igen begge og nikkede,

idet de øjensynligt indrømmede Rigtigheden

af min Paastand.

Nede ved Fyrmestergaarden, der mere lig-

nede en Fæstning, idet en halvcirklet Ring-

mur lukkede Gaarden til foran de to Længer,

der var bygget i en ret Vinkel ind mod hin-

anden, kom min Tante mig i Møde.

Jeg blev meget overrasket ved at se hende,

thi, var hun end ikke smuk, saae hun dog

højere og kraftigere end nogen Kvinde, jeg

hidtil havde set, blond og graaøjet og med

meget store m.en skønne og hvide Hænder.

Jeg kom til at tænke paa Kvinderne, jeg

havde læst om i de gamle, islandske Sagaer,

om hvem der stod, at naar de gik gennem

Salen, vendte alle sig.

Hun havde ogsaa noget stort i sine Ma-

nerer, noget voldsk, saa at jeg, skøndt hun

kun rakte mig Haanden til Goddag, følte det,

som hun havde slaaet begge Arme sammen

om mig i en heftig Omfavnelse.

„Naa, endehg har man da Æren!" sagde

hun og lo, i korte og dybe Kluk, næsten

som en Mand, syntes jeg.

Jeg blev forlegen og vilde til at forsikre

hende, at det sandelig ikke var min Skyld,

at jeg ikke forlængst var kommen. Men hu-

skede paa, at jeg derved vilde komme til at

stille mine Forældre i Breschen, og tav.

Jeg spurgte til min Onkel og fik at vide,

at han for Øjeblikket var beskæftiget med at

efterse noget ved Skorstenen udvendig paa

Fyrets Top.

„Min Onkel selv ?" udbrød jeg forfærdet,

„i hans Alder? Jamen — han kan jo risi-

kere at blive svimmel?"

„Aa," svarede min Tante, „det maa han

virkelig selv om. Han siger, at ingen paa

Øen er saa sikker som han."

Mine smaa Kusiner trak nu i mig, hver

til sin Side.

„Vil du se ham?" raabte Anna Elisabeth,

„det er morsomt, vil jeg sige dig! Han sid-

der højt, højt, oppe paa Toppen af Taarnet,

Hlle som en Flue!"

Men Gisela trak i mig til den anden Side.

„Aa nej, aa nej — jeg tør ikke se det!"

klagede hun cg holdt Haanden over Øjnene,

„du tør heller ikke, vel? Kom — aa, kom

dog . .
." og hun trak og trak i mig hen-

imod Gaarddøren.

Min Onkel kom ned til Middagsbordet. .

Det var mange Aar siden jeg havde set
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ham. Jeg syntes, at han saae bøjet og syg

ud. Rødblond, med en graalig Hud og med

næsten hvide Øjenvipper og Bryn, og med

et usigeligt alvorligt Smil, saadan som syge

smiler. Et Smil, der blot er som en Ind-

rømmelse til de andre: „smil I kun! Jeg

kan ikke mere."

Jeg mærkede strax, at jeg var ham vel-

kommen. Der var noget i hans Hilsen som

et „Naa endehg!" men paa en langt hjærte-

ligere Maade end min Tantes, som gjorde

mig saare glad.

Mine to Kusiner sad hele Tiden, mens vi

spiste og smilte til mig, og sparkede med de

lange Ben under Dugen, hvert Øjeblik bøjede

de sig hen til Moderen og hviskede: „Det

er vores Fætter, ikke Mor? det er, Mor —
ikke?"

Hvorpaa de atter triumferende saae over

paa mig, som om de vilde sige: „Mor siger

det selv. Du er vores Fætter." Jeg erfarede

senere, at jeg var den eneste yngre Slægt-

ning, der nogensinde havde været i Besøg

paa Øen.

Skøndt vi alle morede os over Smaapigerne

og lo og snakkede med dem, og Tonen saa-

ledes var meget hjertelig og munter, var der

dog noget, der, mens vi sad ved Bordet, i

høj Grad vakte min Opmærksomhed og

Undren.

Thi medens min Onkel ofte henvendte Or-

det til min Tante, undertiden endog med

ganske direkte Spørgsmaal, saa lagde jeg

Mærke til, at min Tante, ikke alene aldrig

henvendte sig til ham, men endogsaa kun

gav ham Svar ad Omveje gennem Børnene.

Men saa behændigt bar hun sig ad ved saa-

danne Lejligheder, at en tilfældig Fremmed

mærkning som: „Det lader til, at vi skal

have klart Vejr igen, Kristine?" Hvorpaa

hun øjeblikkelig paa en tilsyneladende helt

naturlig Maade vendte sig til mtg, og med

en Livlighed, der dækkede over enhver Mis-

stemning, svarede: „Ja, er det ikke mærke-

ligt Martin, nu stiger Barometret igen stærkt,

skøndt Maanen er i Aftagende."

Hun gjorde, som sagt, dette paa en Maade,

saa ingen Fremmed deri vilde have set an-

det, end at hun af Høflighed ønskede at

drage mig ind i Samtalen.

Senere hørte jeg hende sige til Gisela:

„Kan du spørge din Faer, om han vil have

lagt i Kakkelovnen oppe paa Vagtstuen inat?"

Hvorefter min Onkel svarede, mens han saae

venligt paa sin Hustru: „Tak, jeg synes

ikke, det behøves idag, Kristine."

Herpaa svarede min Tante intet, men fort-

satte Maaltidet uden at se paa ham.

Dette gjorde, som De vil forstaa, et højst

pinligt Indtryk paa mig, og jeg følte det,

som var jeg ved en uheldig Fejltagelse kom-

men paa Steder, hvor jeg ingen Ret havde

til at være. Desuden var jeg, til at begynde

med, i stor Forlegenhed med, til hvem jeg

skulde henvende mig, naar jeg vilde fortælle

et eller andet hjemmefra.

Men til Lettelse for mig, tog de sig begge

det, jeg fortalte, i lige Grad til Indtægt, idet

de hver især udtrykte deres Forbavselse eller

Billigelse med det, og gjorde mig forskellige

Spørgsmaal desangaaende.

Alligevel følte jeg mig stadig meget ilde

berørt; og mærkede selv, at jeg blev tavs

under den sidste Del af Maaltidet.

Heldigvis syntes mine smaa Kusiner aldeles

ikke at lade sig anfægte af dette Forhold,

næppe vilde have bemærket denne Omstæn- eller blot ænse det. De sad bestandig, og

dighed.

Men aarvaagen og til Dels mistænksom,

som jeg var kommen herover, havde jeg

strax Færten af dette mærkelige Forhold.

Det kunde saaledes hænde, at min Onkel

vendte sig til hende med en ligegyldig Be-

nikkede og smilte ti! mig, og lod deres lange

og tynde Ben danse under Dugen, medens

de lod Spørgsmaal og Svar, i deres barnlige

Tonefald, flyve som Brevduer mellem For-

ældrene.

Om Eftermiddagen, da jeg sad og talte
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med min Tante i den brede, lavloftede Dag-

ligstue, hvor Gaardens Ringmure mørknede

langt ind over Gulv^et, fik jeg forøvrigt et

højst overraskende Indtryk af hendes store

Omhu og Moderlighed overfor de to smaa

Steddøtre. Foruden at hun ganske holdt

Skole med dem herhjemme, talte hun tillige

engelsk og tysk med dem i Timerne, og

lærte dem at danse og synge og spille Kla-

ver, Og hun lærte dem at arbejde paa den

Maade, saa de ikke blev trætte eller modløse

og opgav noget. Jeg saae, at hun i et op-

slaaet Nodehefte med Stephen Hellers Etuder,

havde skrevet over den første: „Nichts ist

leicht, bis man es schwer gefunden." Naar

hun saae dem komme tumlende ind gennem

Stuen med Skamler og Blomsterstativer, havde

hun en egen øm og stormende Maade at op-

fange dem i Armene paa og le sammen med

dem, som gjorde et meget tiltalende Indtryk.

Og jeg tænkte ved mig selv, da jeg senere

sad ene i Stuen, at min Tante umuligt kunde

være Skyld i dette sørgelige og unaturlige

Forhold, som jeg havde opdaget ved Mid-

dagsbordet.

Men allerede samme Xat, da jeg ved Tolv-

tiden entrede ned ad de 286 Trappetrin i

Taarnet, efter at have tilbragt Aftenen hos

min Onkel oppe i den lille, runde Vagtstue

med de blaa Porcellænsvægge, i hvis Midte

den mægtige, solskarpt oplyste Linse lang-

somt drejede sig, som en ung Passionsblomst,

sprunget ud i Natten — da tænkte jeg: ..Jeg

var for hurtig i min Dom før. Skylden maa

ligge hos min Tante.'"

Ak, Ungdommen behøver saa liden Tid

til sine Iagttagelser. Eller mener, at den be-

høver det. Hvoraf kommer det vel ellers,

at, skøndt Ungdommen er den Bakketop,

hvorfra Udsigten er længst og videst — saa

er det tillige den Tid, hvor man har mest

Hast med at fælde sine Domme, og komme

til sine Resultater og Maal ? Medens Alder-

dommen med dens korte Horizont altid synes

at have god Tid, og er langsom i sine

Domme og Beskuelser? Kommer det maa-

ske deraf, at den alt indser, hvor uvæsent-

ligt det hele til Slut er? Og hvor lidet vi i

Virkeligheden er i Stand til at foregribe Be-

givenhederne?

Forøvrigt besluttede jeg, at jeg ikke vilde

lade dette Forhold berøre mig mere end højst

nødvendigt, men nyde denne min Ferie efter

bedste Evne. Idet jeg havde en uklar Fø-

lelse af, at det sandsynligvis vilde blive før-

ste og sidste Gang, jeg gæstede Øen.

Jeg var meget indtaget i mine smaa Ku-

siner. De var saa lyse, og saa rappe og

lette som et Par Smaafugle. Om Morgenen,

naar jeg drev om nede paa Stranden, kunde

jeg pludselig se Døren oppe fra min Onkels

Vagtstue helt oppe i Taarnets Tinde, aabnes

ud til den runde Vægtergang, der med et

kort Jærngitter omkring løb rundt om Taarn-

muren. Og ud ad Døren flagrede Gisela og

Anna Elisabeth som et Par Duer af et Due-

slag. Med de hvide Forklæder smeldende i

Blæsten, og med det korte og lokkede Haar

let viftende om deres Hoveder. De baskede

et Par Gange Muren rundt indenfor Jærn-

gitteret, og lo og greb efter hinanden og

raabte, saa det hørtes helt ned: „Et— du

erd'nl ét — du erd'n!" hv^orpaa de atter

flagrede ind, og Døren slog i bag dem.

Jeg holdt mest af Gisela. Hun havde

min Onkels bedrøvede og bange Øjne og

hans klare Pandehud. Og hun havde saa-

dan en egen, øm Maade at holde min Haand

paa, idet hun knyttede sin helt sammen og

skød den ind i min. Paa samme Maade, som

om hun kom og puttede noget ind i Haan-

den til mig og hviskede: „Her har jeg noget

til dig — til dig alene. Men du maa ikke

vide, hvad det er.'"

Anna Elisabeth var bestandig enten op-

rømt af Glæde og Munterhed, eller meget

vred over et eller andet, der var gaaet

hende imod. Lille Gisela var næsten altid

ens.

De havde det ellers ikke synderligt mor-
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somt, de to Smaapiger, og de var helt hen- Mellem Ørkenen af det øvrige Stykke

viste til deres eget Selskab. Min Onkel Land med den skorstensrygende Samling

havde slet ingen Omgang med Fyrassisten- Huse, der kaldtes Byen, laa Kirkegaarden,

tens Familie, skøndt de to Køkkenvinduer som en indhegnet Udløber fra Ørkenen,

stod saa tæt paa hinanden inde i Gaardvin- med en Række lave og aflange Tuer med

kelens Hjørne, som to Øjne, der høre til skabet Græs og Evighedsblomster, der lig-

samme Ansigt. Men min Onkel mente, at nede Tidsler. En leret, graa og lav Mur

Kvinderne ved nærmere Omgang let vilde lukkede for den golde Have, hvor exotiske

kunne blive uenige om et eller andet, der Navne paa sejlende Mennesker fra fjærne

kunde udarte til staaende Stridsspørgsmaal. Lande, der var kastet ihjel mod Kysten,

Og saa vilde det daglige Liv i samme, læstes paa de smaa Stentavler, der stak

snævre Gaard, over en Mil fra Øens eneste skævt op af Jorden, som Navnesedler i et

Samling Huse, simpelthen blive uudholdeligt, tilsaaet Blomsterbed.

Og i dette Punkt rettede min Tante sig Dette var den Verden, som jeg hin Au-

efter hans Ønske. Ogsaa mine smaa Kusi- gustmorgen var kommet sejlende til. Og

ner vidste god Besked, og løb aldrig ind ad aldrig, før eller siden, har jeg følt mig saa

Naboernes Køkkendør, selv om de kunde ganske afskaaret og bortsat fra den øvrige

lugte Pandekager, eller Bær, der sydede over Verdens Sorger og Herligheder, som naar

Ilden. Medens de derimod en Gang imellem jeg om Aftenen sad der oppe i Taarnets

stjal sig til at løfte paa den lille Berthold, Vagtstue hos min Onkel,

naar han sad i sin lave Trævogn, og legede I Værelsets Midte drejede sig den vældige

med en blaa Stedmorsblomst, der stak op af Lanterne med sine skraatstillede, regnbue-

Sandet, straalende Linser, langsomt rundt og rundt.

Uden for denne lille Fæstning, bag hvis indtil det tilsidst syntes mig, som var selve

Mure to Familier levede Livet saa tavst sam- Stuens blaa Porcellænsvægge og alt om os

men, medens disse Mure paa samme Tid i en evigt roterende Bevægelse. De svære

læede for Stormen og lukkede en stor Del Glasruder, der fulgte Væggens Runding af-

af Solens Lys ude — strakte sig Øen, sand- spejlede atter hin store, køligt luende Pas-

graa og grøn af Marehalm, med høje og sionsblomst; vi befandt os som i et sinds-

stejle Bakkeknuder som knyttede Knoer ud forvirrende Spejlkabinet, hvor jeg syntes,

mod Havet. I klart Vejr kunde man fra ved det mindste Skridt at kunne løbe Pan-

Gaardmuren fjærnt, fjærnt ude se Røgen fra den mod Glassene. Og i Spejlet i de store

Landsbyens Huse stige op; i Vest laa kun Ruder saae jeg min Onkel gaa dér i Straale-

Ørkenen, som de kaldte de tre Fjerdedele af glansen og røre ved de svære Glaslinser,

Øen, brungraa og puklet, og smaalaadden, idet han med Omhu viskede hvert Støvgran

som en Karavane af hvilende Kamelrygge. bort, og hans Hænder fik Regnbuefarver,

Det hændte, at jeg vandrede vild derinde naar de kom dem nær.

mellem Sandpuklerne, naar jeg gik og søgte Og jeg stod udenfor paa den smalle

med Foden efter Kiler og Skaller i de Sten- Vægtergang med ham, bag ham stod jeg,

bælter, der paa flere Steder strækker sig tværs med Armene om hans Skuldre. Og vi saae

over Øen, gennem Ørkensandet, som døde — aa, vi saae sammen Skæret fra den store

Stengader fra en længst afdød og forstenet Tid. Lyskaster bag os gaa som mægtige Mølle-

Ørkenen endte ud mod Havet i en Række vinger af Lys gennem alle Himlens Stjerne-

spidse Klitter, som Tænder i et opspilet billeder, tværs over Mælkevejens Slør og ud

Rovfiskegab, vendt ud mod Verden. over Ørkensandet, og tilvejrs igen, evigt
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malende med sin Lysvinge gennem Rummet.

Og jeg mindedes en Strofe af en dansk

Salme, som min Moder havde lært mig

:

„Lysets Engel gaar med Glans, gennem

Himmelporte — " saaledes syntes jeg at se

Glansen af hans Klædebon dukke frem og

atter forsvinde i Rummets Mørke.

Men dybt nede under os laa Taarnets

Skygge stærkt i det hvide Sand, rækkende

helt ud til Havet. Som Skyggen af en

mægtig Finger, der vædede sin Spids i Vandet.

Og ingen anden Lyd om os end Lanter-

nens hakkende Tandhjulspuls, og Havets

evige Kasten sig i Sandet: det lød som

lange Regnskyl mod Kysten.

— En Aften — jeg havde da været paa

Øen i fem Dage — var det ualmindeligt

klart og stille \'ejr, og da vi havde rejst

os fra Aftensbordet, gik vi alle, det vil sige,

min Onkel og Smaapigerne og jeg, ned til

Stranden for at se paa Solen. Min Tante

fulgte os til Døren i Gaardmuren, hvor hun

blev staaende et Øjeblik, med Haanden skyg-

gende for Øjnene, idet hun stak sin Arm

ind under min. Jeg spurgte hende, om hun

ikke gik med. Men hun rystede paa Hove-

det, og gik ind og trak Døren til efter sig.

Og først i dette Øjeblik faldt det mig med

Undren ind, at jeg ikke en eneste Gang i

de fem Dage, havde set min Tante gaa

udenfor Gaardens Ringmur.

Vi gik længe dernede paa Stranden, vi

andre, i Sandet der var blegrødt af Solned-

gangen, og saae paa Maagerne, der med

rosenfarvede Vinger samledes og flaksede

om paa de lange Sandøer mellem Skaller og

Æg. Selv Havskummet, der sagte sydede i

Strandkanten, havde Farve som det blegrøde

Vat i en Smykkeæske.

Men oppe paa Himlen trak de røde Lang-

skyer sig som lange, blodige Striber efter

Piskeslag, og varslede Storm og ondt Vejr.

Og under Vandet trak sig de samme Blod-

strimer, som forblødte en hel, levende Ver-

den dernede.

Mine smaa Kusiner løb som et Par Vade-

fugle paa de lange Ben henover Stranden

og holdt Fingrene tæt sammensluttede op

mod Solen, det saa ud, som klæbede de

sammen af Blod.

Inde i Landet bag os stod Taarnet nu

næsten i Skygge ; kun dets Tinde glødede

endnu ; dets lange, kulsorte Gestalt mindede

om en Kæmpeildrage, hvis Spids endnu

ragede i Solens sidste Gløder. Som Luerne

brødes og blinkede i Linserne deroppe, syn-

tes hele Taarnet at bevæge sig, at vakle.

Vi gik hjem med Ansigterne vendt mod

det sidste raakolde Dagskær, ind i den graa

Verden igen.

Da vi kom til Gaarddøren, sagde min

Onkel mig, at det ikke vilde kunne nytte,

at jeg kom op i Fyret den Aften. Da hans

Vagttjeneste faldt ved Nattetid, og han først

skulde løse Assistenten af Klokken tolv.

Men jeg kunde umuligt falde til Ro den

Aften. Jeg laa vaagen i det lille Kammer,

der lugtede gammelt, af Tørverøg og fugtig

Frugt, og læste i Chamissos Digt om: „Sales

y Gomez". Og jeg syntes, efter som jeg

læste, i hin forladte Øboers Træk at gen-

finde min Onkels hvide og bedrøvede Ansigt.

Var han ikke lige saa ensom som hin ulyk-

kehge ?

Ja endnu ensommere. Thi, uddj'^bes ikke

Tavsheden dobbelt ved et Menneskes Side,

som staar os nær, men som nægter os Sam-

livets Meddelelsesglæde ?

Og jeg fik med eet en ubetvingelig Trang

til at søge min Onkel op i denne hellige

Nattetime, og være ham nær.

Jeg stod op og klædte mig paa ved Maa-

nens Lys, og gik derover.

Jeg famlede mig de næsten trehundrede

Trin op i Mørke ; en Lugt af Flaggermus

af Støv og Kalk fulgte mig, indtil jeg naaede

den aabne Lem i Vagtstuens Gulv. Og jeg

dukkede op i Lyset med en Lettelsens Gy-

sen, som havde jeg været falden i en dyb

Brønd, men var reddet op til Oververdenen igen
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Stuen var tom. Her var raat oppe; jeg

mærkede at den rustne Kakkelovn igen havde

oset; de blaa Vægge aandede Kulde som

paa en Vinternat.

Min Onkel maatte altsaa være ude paa

Omdrejningen. Han var ikke ene; jeg hørte

nogen tale.

„Jo, jo Gisela," hørte jeg nu min Onkels

Stemme, „det er vel — alt er vel, Gisela —
du maa tro mig ..." Hans Stemme tabte

sig, han maatte være drejet om Muren.

Jeg blev meget forundret. Var ikke Gisela

forlængst i Seng? Havde hun ikke selv

været inde hos mig i Kammeret, og drejet

sin lille, knyttede Haand inden i min, og

sagt Godnat, mens hun smilte til mig?

I det samme aabnede min Onkel Døren.

„Naa, er du der alligevel, Martin," sagde

han og smilte overbærende, „sæt dig ned,

men behold din Frakke paa, min Dreng.

Her er koldt."

„Men — Gisela ..." udbrød jeg.

Han saae forundret paa mig. „Gisela",

udbrød han ængstelig, „er der noget i Vejen

— med Gisela?"

Jeg forstod, at min Onkel maatte have

talt med sig selv derude. „Nej," sagde jeg,

„jeg kom blot til at tænke paa, at hun havde

fortalt mig, at hun gærne vilde herop en Nat."

Jeg satte mig overfor ham ved det lille

Bord under Vinduet.

„Sig mig," sagde han med eet, og uden

nogen Indledning, „du har vel ikke tilfæl-

digt lagt Mærke til, om din Tante i de

Dage, du har været her, har foretaget sig

noget —
- en lille Tur — jeg mener, om

hun i det hele har været uden for Gaarden

i dit Selskab?"

Jeg svarede, at det netop havde forundret

mig, at jeg aldrig havde set min Tante fore-

tage sig nogen Spaseretur uden for Haven.

Min Onkel rystede paa Hovedet. „Naa,"

sagde han stille, „heller ikke nu. Jeg havde

dog troet — maaske •— men — naa.

Heller ikke, altsaa ..."

Min Onkel saae i dette Øjeblik saa bleg

og lidende ud, at jeg vilde til at spørge,

om han følte sig syg. Da han i det samme
ganske uventet spurgte mig, om jeg nogen-

sinde havde hørt mine Forældre tale om
hans første Hustru?"

Jeg svarede ham, at jeg kun erindrede

flygtigt at have hørt dem nævne hendes

Navn. Idet jeg tilføjede, at de sjældent talte

sammen om vor Families Anliggender, naar

vi Børn var tilstede.

„Saa ved du heller ikke", sagde min On-

kel, „hvorledes hun døde?" Jeg sagde ham,

at jeg intet nærmere havde hørt om hendes

Død.

Min Onkel fortalte mig nu, at hun var

død et Par Dage efter de to smaa Pigers

Fødsel. Men ikke af Sygdom eller Svæk-

kelse efter Fødslen, Tværtimod. Hun havde

befundet sig saare vel. Men paa den tredie

Dag om Aftenen var min Onkel kommen
ind til hende for at vise hende en Revolver

af en ny Konstruktion, som han havde købt

af Sognefogden til at skyde de Fugle med,

som i Træktiden i Skarevis forslog sig mod
Fyrets Glaslinser, og om Morgenen laa blø-

dende udenfor paa Vagtgangen. Ingen vidste,

hvorledes det var gaaet til, at den var ladt

— min Onkel havde givet sin Hustru den

i Haanden, og hun havde ligget og iagttaget

den fra alle Kanter og vejet den i sine Hæn-

der. Og saa havde hun givet sig til at

gnide paa Beslaget med sit Lommetørklæde

for at faa det blankt. Men i det samme

var den gaaet af, og havde ramt hende i

den højre Tinding.

Hun havde smilt, idet hun faldt tilbage i

Puderne. Hun havde slet ikke skreget og

hendes Ansigt saae ikke forfærdet ud. Hun

havde blot hvisket, idet hun sank tilbage:

„Men den var jo ladt, Ditlev?" Saa roligt,

som kunde hun have sagt om en Blomst,

han rakte hende: „Men den er jo vissen,

min Ven?"

Min Onkel bøjede sig frem over Bordet
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og saae fast paa mig. „Saaledes døde hun, er død og borte. Du vil ofre os levende,

Martin", sagde han, „uden Angst og uden dine Børn og mig for den døde. Saa skal

Sorg. Kun med en Undren i sine Øjne du ogsaa for Alvor blive ensom,

over at jeg kunde have rakt hende Vaabnet Og Martin", min Onkel lagde .sin Haand

ladt. Som forstod hun det ikke, hvorfor det over min Arm, „i henved 4 Aar har vi nu

var sket. Jeg saae hendes Ansigt forsvinde været her. Og i den Tid er intet Ord til

i Krudtrøgen, og da den drev bort, var det mig kommet over hendes Læber. Ikke God-

et nyt Ansigt, som jeg ikke kendte". dag og ikke Farvel. Intet — intet. Og sin

Min Onkel holdt inde et Øjeblik. Hans Fod har hun ikke sat udenfor Gaarden, siden

blege Øjne heftedes stirrende og blændede den Dag, vi kom. Og jeg har ingen at tale

mod Lanternen, som saae han i dens fulde med uden de Smaa, og saa Assistenten.

Lys atter det hele for sig. Men han er meget uvidende, og kan kun

„Siden", sagde han, „kom Anklagen. For- snakke om Fyret og Vagten. Jeg tror, Mar-

hørene. Aa, Martin — at de kunde tro —
de troede — de havde mig mistænkt — mig,

Martin — mod hende, mod Gisela . . .

Dette skete, mens jeg var paa Hammerens

Fyr, paa Bornholm.

tin", min Onkels Stemme skælvede, „at hun

hader mig — ja, jeg tror til Tider, at hun

ønsker, jeg var af Vejen".

Jeg forfærdedes over al Maade ved min

Onkels Beretning og mest ved disse hans

Et Par Aar efter ansøgte en Kreds af sidste Ord. Og jeg forsikrede ham ivrigt.

Mænd fra Øen om min Forflyttelse til et an- at jeg følte mig overbevist om, at han tog

det Embede, idet de udtalte som deres Over-

bevisning, at min Forstand stod Fare for at

formørkes, om jeg skulde forbhve dér. Du

forstaar, Martin, — det var Skudfyr — hvor-

ledes skulde jeg kunne udholde at høre det?

Var det ikke for hver Gang, som dræbte

Gisela sig for mine Øjne?"

Min Onkel holdt atter inde et Øjeblik.

fejl. Min Tante holdt sikkert meget af ham

aUigevel. Hvorledes var det muligt andet?

Saa god og mild, som han var.

Men min Onkel syntes ikke at høre mig.

„Maaske", hviskede han, idet han stirrede

mod Ruden med samme langtseende Blik

som før, „har hun ogsaa faaet at vide, at

jeg undertiden taler med min døde Hustru

Saa sagde han sagte og nølende: „Jeg fik ude paa Vagtgangen om Natten. Og holder

saa Øen her. Som du ved, havde jeg da ikke af det. Assistenten kan have sagt no-

atter giftet mig. Forstaar du det, Martin — get om det. Men det er kun om Børnene,

din Tante her var god mod Børnene. Hun Du forstaar, at hun vil vide, hvorledes det

kom til mig fra Birkedommeren, hvor hun gaar dem. Hun har været her iaften". Han

havde været Lærerinde, og tilbød at tage sig vendte sig pludselig om mod mig. „Maaske

af de Smaa. Hun var god mod dem, Mar-

tin. God mod os alle . . .

Men saa kom det med Forflyttelsen. Der

havde været Tale om det længe, men da

hun hørte, at det var Alvor, og jeg en Dag

sagde hende, at vi om to Uger maatte bryde

op, kneb hun Munden sammen, soni skulde

er hun at se endnu", hviskede han, „kom".

Vi fulgtes derud; han holdt min Haand i

sin.

„Ja — ja!" udbrød han, „dér staar hun

— dér — hun er ved at gaa bort over

Vandet. Ser du hende, Martin?"

Men jeg saae intet uden det milde, milde

hun aldrig aabne den mere efter det, hun Maaneskin, der svævede over Havet. Og de

nu vilde sige, og udbrød: sølverne Flige af hint Klædebon, som Lys-

„Du vil altsaa sende os ud i Ensomheden, englen syntes at slæbe hen over Himlen ved

i Ørkenen! For hendes Skyld, som længst hver af Linsens Omdrejninger.
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Vi sad tavse sammen deroppe i hans Stue

Resten af Tiden. Jeg havde hans bedrøvede,

hans undrende Ansigt vendt mod mig.

Aa, hvor følte jeg mig dum og ukærlig.

At jeg ikke ejede et Ord, som jeg kunde

sige ham ! Jeg vred mine Hænder i hinan-

den — men jeg fandt intet. Og fandt jeg

Hans Moder tyssede og sang en lang og

sørgelig Vise for ham. Vuggegængerne gik,

i dumpe Stød, det lød, som huggede én Vin-

terbrænde et Sted dybt under Jorden:

Gisela og Anna Elisabeth kom tidlig til

Ro den Aften. Maaske syntes ogsaa de, at

her var ikke godt at være, ude som inde.

noget, saa blussede jeg af Skam, inden jeg I hvert Fald bad de ikke, som de plejede,

havde faaet det sagt. En latterlig og fejg

Ængstelse for at vise Ømhed. Og jeg tror,

at mit Hjerte før var bristet af Medlidenhed

med ham denne Nat, end jeg kunde faaet

•mig til at gaa hen og lægge Armene om

min Onkels Hals og sige ham, at idetmindste

om at faa Lov til at blive lidt længere oppe.

De gik lydigt ind og lagde sig. Jeg hørte

dem tale dæmpet sammen fra deres Senge.

Blæsten tog til henad Aften.

Da min Onkel ved Nitiden kom tilbage,

arbejdede Hesten sig ludende frem gennem

jeg holdt af ham, grænseløst holdt jeg af en Brandstorm, der stod ind fra Havet. Dens

ham. Og at jeg, om han ønskede det, vilde

gaa til min Tante og sige hende, hvor han

led ved hendes Kulde.

Men intet fik jeg sagt, intet handlet. Og

vi sad dér tavse og ensomme hos hinanden,

indtil Morgengraaet siukte Glansen over Him-

len, og Assistenten kom op for at løse min

Onkel af.

Jeg saae ikke meget til ham det øvrige

af Dagen, thi han kørte strax over Middag

ind til Byen efter Foder og efter en Del Re-

kvisiter, som han skulde anvende ved Repa-

rationen af Skorstenen oppe paa Fyrets

Skraatag.

Det var en graa og kold Dag. Jeg spa-

serede med mine smaa Kusiner, een ved hver

Haand, nede paa Stranden, og hoppede Pa-

radis med dem indenfor de Kvadrater, som

de ridsede af med Muslingeskaar i det faste

stærke Manke strilede stiv, som en bred

Vinge til den ene Side. Jeg saae Vognen

helde og helde, som vilde den hvert Øjeblik

til at vælte.

„Det har været en haard Tur, Kristine".

Han saae bønligt til min Tante, mens jeg

hjalp ham Kavajen af.

Hun vendte sig hurtigt mod mig. „Saa-

dan er det at være Øboer, Martin", sagde

hun og smilte, men med nedtrukne Mund-

flige, „faar du ikke Lyst?"

Vi spiste i Tavshed, alle tre. Selv min

Onkel rørte næsten ikke Maden. Stormen

jamrede i Kakkelovnen som et indespærret

Dyr, der pibende pilede op og ned og for-

gæves søgte en Udvej. Det lille Barn inde

hos Assistenten græd bestandig. Strygeosen

laa over hele Huset.

Efter Aftensbordet sagde min Onkel God-

Sand. De frøs trods Legen og stak hele nat og gik for at tage sin Vagt paa Fyret,

Tiden deres tynde Arme ind under Forklæ-

derne, der hang ned under de blaa Trøjer.

Der var ikke godt hjemme den Dag, syn-

tes jeg. Min Tante og Pigen strøg, med

Døren aaben ud til Gaarden. Strygeosen

mødte mig allerede ved Muren. Der hang

endnu noget tungt og vaadt Tøj over Snore

i Havehjørnet.

der iaften faldt mellem ti og to. Jeg bad

om at maatte gaa med, men han sagde mig,

at han ikke ønskede det, da det var meget

koldt i Aften og Kakkelovnen stadig ikke

vilde trække.

Jeg gik da blot med ud for at følge ham

ad Gan^brædtet fra Gaarden ud til Fyret.

Stormen foer imod os, glubende og iskold,

Den lille Berthold var syg den Dag; jeg den slog som Piskesmæld mod vore Kinder,

hørte ham græde og græde indenfor Ruden. den stod os ind over Benene, som vilde den
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slaa Fodfæstet fra os. Vi snappede efter

Vejret, som befandt vi os pludselig under en

Glasklokke, der var pumpet læns for de Luft-

arter, der betingede Aandedrættet. Vi drejede

os og forsøgte at løbe baglæns, men Stormen

drev os i en Haandevending tilbage mod

Huset. Det blaffede om os. Klap i Klap,

som af Sejl, der spændtes og brast, som af

vanvittige Møllevinger, malende og malende

i klaprende Raslen. Maanen var oppe, en

lille hvidgul Jolle, der laa paa Ryggen og,

syntes det mig, huggedes uroligt op og ned,

altsom Skyerne tumlede den forbi, lig store

Trækfugle, der flyede Stormen.

Jeg tog Afsked med min Onkel ved Op-

gangen til Fyret.

Skønt Klokken kun var ti, besluttede jeg

at gaa i Seng. Men faldt atter i Tanker

over Chamisso's Sales \' Gomez.

Og atter syntes det mig, som var min

stakkels Onkel stedt som hin ulykkelige, om

hvis Ensomhed alene de tre Skifertavler be-

retter. Paa et Tidspunkt, da alt just er ud-

slukt for ham og ingen Bistand nødig mere.

Et frygteligt Vejr! Atter syntes mig Taar-

net derude med sit straalende Hoved at svaje

og vakle lig en Blomst paa en uendelig lang

og svag Stængel — Halvmaanen flød højt

oppe som en løsrevet Bladflig af dens Krone.

Havet larmede i en ustandselig, uhindret

Brølen, -som skulde det opsluge al Jorden og

alt blive Hav igen.

Jeg ængstedes og vilde rulle Gardinet ned

for at gaa til Ro og prøve paa at sove. Da

jeg i det samme saae nogen komme løbende

langs Gangbrædtet hen imod Huset, sling-

rende til begge Sider for Stormkastet.

Jeg saae nu, at det var Fyrassistenten.

Han styrede lige mod mit Vindu, hvor han

formodentlig havde set Lys
;
jeg vilde læmpe

det op, men det stred imod i Sprækken for

det voldsomme Lufttryk. Pludselig gav det

los og foer fra mig, idet det slap tilbage

mod Muren, hvor det splintredes, Rude og

Ramme i eet.

Sandbygen piskede mig i Øjnene som en

Regn af Gnister. Den løbendes Ans'gt hug

mod mit ; hans Øjne var vilde af Jag.

„Hr. Willén — Hr. Willén ... De maa
komme — Fyrmesteren — Deres Onkel —
deroppe — Vægtergangen . . . jeg maa løbe

—
- Lægen ..." Stormen klippede hans

Ord væk.

Jeg sprang ud gennem Vinduet — i det

samme gik Døren til Køkkenet op, og min
Tante traadte ud.

Hun stirrede paa os. „Hvad er der sket?"

raabte hun.

„Det er Onkel", skreg jeg, „han er styr-

tet ned — jeg løber efter Lægen" — og

jeg kastede mig forvirret mod Stormen, og

drejede derpaa sidelæns nedover mod Stran-

den.

„Nej — vent" — skreg min Tante —
„lad mig selv — løb — løb — op til

ham ..."

Og hun greb mig i Skuldrene og drejede

mig, mens hun selv gav sig til at løbe,

som hun gik og stod i sin tynde, graa Kjole.

Vi løb tilbage til Fyret, og vi saae, hvor-

ledes hun fløj afsted, med Stormen i sine

Skørter, huggedes og huggedes til Siderne,

som en stor Fugl, der er truffet, men endnu

blaffer og strider langs Jorden.

Men med eet saae vi hende ikke længere;

hun optoges i de graa Sandbyger, der fejede

som Skypomper langs Kysten.

Min Onkel laa udstrakt paa Vagtgangen.

Jeg kunde ikke skelne hans Ansigt, men da

vi bar ham ind i Vagtstuens Lysblænding,

saae jeg, at det var hvidt og ligesom for-

sølvet, og tilsyneladende ganske uden Liv.

Hans Øjne var lukkede, men Hænderne

krøb famlende frem og tilbage over Brystet.

Vi aabnede hans Frakke foran — og han

drog et langt Suk og aabnede Øjnene.

De søgte omkring i Stuen. „Hun er —
efter Lægen!" hviskede jeg.

Han nikkede og lukkede Øjnene paany.

Hans Læber bevægede sig.
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Jeg bøjede mig ned til liam. „Til ingen

Nytte!" hviskede han. „Og i det Vejr..."

Aa, hvad skulde vi vel gøre, vi to, ene

med ham, deroppe? Vi gav ham noget Vand

med en Ske, men da jeg vilde lægge min

Haand bag om hans Ryg for at støtte ham,

skreg han, hvæsende, som om noget sønder-

brødes inde i ham, og faldt atter tilbage i

Bevidstløshed.

Assistenten vidste af intet. Min Onkel

havde bedt ham blive ved Lanternen et Øje-

blik, mens han endnu en Gang krøb op ad

Topstigen for at se paa Røret. Han havde

raadet ham fra det, sagde han, saa meget

mere, som der ingen Grund syntes til det,

idet Ovnen brændte forholdsvis roligt den

Nat. Men min Onkel havde været paa-

staaelig.

Det hele varede kun højst fem Minuter —
ja, han kunde næppe mere end lige være

kommen derop, da Fyrassistenten hørte Skri-

get. Da han løb ud paa Omdrejningen, laa

min Onkel dér, med Ryggen ud over Ge-

lænderet og Hovedet nedefter; ved et Til-

fælde var hans Fald blevet standset her.

Ellers vilde han være gaaet videre, ned paa

Jorden. Han maatte være bleven svimmel

deroppe, eller maaske simpelthen fejet ned af

Stormen. —
Vi bar ham de hundreder af Trappetrin

ned gennem Mørket. Det syntes mig, som

steg jeg ned i selve Graven med den døde.

Stormen kom imod os fra den aabne Dør

for Enden af Trappen, og foer op og ned

som hylende Hunde i Hælene paa os. Sand-

gnisterne sprang os i Ansigtet , idet vi

traadte ud.

Vi lagde ham paa Sofaen i Spisestuen.

Assistenten maatte straks tilbage til Fyret.

Mine smaa Kusiner, der var vaagnet, sad

og krøb sammen paa en Stol tæt op ad

Sofaen. Anna Elisabeth hulkede ustandse-

ligt, men Gisela var tavs. Hendes graa Øjne

stirrede paa Faderens Ansigt, næsten med et

Smil, syntes jeg, og hun drejede sin sam-

menknyttede Haand, der var fugtig og iskold,

inden i min.

Vi sad dér det meste af to Timer. Nu
og da aabnede min Onkel Øjnene og flyttede

dem Stuen rundt. Til de faldt i Ro hos de

to Smaapiger i et svagt Smil.

Endelig hørte jeg Vognrullen.

Et Øjeblik efter kom min Tante ind. Hun
var aandeløs, hendes Kinder var ildrøde, som

om de blødte.

Hun bøjede sig over min Onkel. Han

saae op. „Kristine ..." hviskede han. Aa
Gud, jeg brast i Graad ved Lyden af hans

Stemme, saa mild, saa inderlig i sin dybe

Afmagt.

Hun laa paa Knæ ved Siden af ham. Hun
aabnede Læberne — det saae ud, som vilde

hun raabe — men der kom ingen Lyd.

., Kristine", gentog nu min Onkels Stemme

saa højt, at vi alle hørte det, „sig det —
at du ikke ... at jeg ikke har gjort dig

nogen Fortræd ..."

Og atter aabnede min Tante Læberne højt,

som maatte hun skrige det ud, hun nu vilde

sige — men ingen Lyd kom frem, uden en

stammende Lallen, der strax efter brast. Da

greb hun min Onkels Hænder, hun knugede

dem ind til sit Bryst — hun pegede paa

sig selv, hun hug sin knyttede Haand mod

sin Mund, til Taarerne brast af hendes Øjne.

,, Tante", raabte jeg i stor Forfærdelse,

„hvad er det — kan du ikke tale!"

Lægen vendte sig nu mod os, efter at han

havde undersøgt min Onkel.

„Stormen", sagde han forklarende til min

Tante, „De har løbet imod den. Den er for

voldsom i Aften. Det er Stormen. Deres

Stemme vil komme tilbage. Med Tiden".

Med Tiden — aa Gud! Og nu, nu hvor

hun anraabte om den — min Onkels sidste

Time maaske . . .

Min Tante led umenneskeligt i denne Stund.

Som var en voldsom Aandenød ved at kvæle

hende.

Hun rejste sig og foer imod os, hun greb

749



Stormen

om min Arm, som paakaldte hun sig vor

Hjælp — det var som gjaldt nu alt kun

hende, som beroede ah paa, at hun atter

kunde faa sin Stemmes Brug.

Og igen kastede hun sig ned hos min

Onkel, med sine aabne og hjælpeløse Læber

mod hans Øre, hvis Sans allerede var sløvet;

hendes Øjne syntes at springe frem, briste-

færdige som Glasbobler.

Men intet uden en vild, en vanvittig for-

tvivlet Hvæsen kom over hendes Læber.

Aa Gud, hvor var det frygtehgt at være

Vidne til hendes Lidelser, til hendes grænse-

løse Afmagt. Saa stor min Harme mod

hende havde været, følte jeg i dette Øjeblik

en usigelig Medlidenhed med hende.

Min Onkel laa nu atter hen i Bevidstløs-

hed. Lægen gav os intet Haab.

Der var heller intet at give. Han døde

to Timer over Midnat.

Vi turde ikke ønsket det anderledes. Der

var Brud paa hans Ryg. Havde han levet,

var han blevet Krøbling Resten af sit Liv.

For bestandig lænket til Sengen. Saa hellere

død i sin Kiste.

Min Tante blev paa Øen til sin Død, og

forlod den kun sjældent.

Hun fik aldrig sin Stemme mere. Hvad

enten det, som Lægen paastod, skyldtes en

Nervelammelse, en Mangel paa Villie — eller

om Stormen var gaaet for dybt i hende hin

Aften — hun formaaede ikke at løfte sin

Stemme udover en lav Hvisken Resten af sin

Tid.

Hun besøgte os flere Aar efter i Halmstad.

Anna Elisabeth havde reddet sig bort fra

Øen til en Slægtning i København, men Gi-

sela var hos Moderen.

Hun havde i Tidens Løb uvilkaarligt lagt

sig efter den samme Hvisken, naar hun talte

med sin Moder. De gik meget ene, de to.

I Mørkningen krøb de sammen i den lille

Hjørnesofa i min Faders Stue. Haand i

Haand sad de, tæt trykket op mod hinanden.

De hviskede sammen om den døde.
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Aueust Baggesen. du Plat. Oluf Krabbe. Steen Bille.

SCHLEPPEGRELLS BREVE FRA TREAARSKRIGEN

Ved Kaptajn Daniel Bruun.

III.

Paa Als— Opbrud til den sidste Kamp.
1849.

DEN 1. Oktober 1849 var Schleppegrell

bleven udnævnt til Chef for de Trop-

per, som stod paa Als, parate til at imøde-

gaa Fjenden, saafremt han skulde tænke paa

at bryde Vaabentilstanden og gøre Indfald i

Sønderjylland. Ved Als laa endvidere en

Flaadeafdeling under Steen Bille. I alt havde

Generalen 10 Batailloner, 2 Eskadroner, 2

Batterier samt nogle Kompagnier Forstærk-

ningsartilleri under sig.

Fra Sønderbo?-g skriver han d. 22. Ok-

tober til Hustruen og fortæller, at han har

et meget godt Logis hos Justitsraad Ahl-

mann, en 80 Aar gammel Herre, men

Maden faar han fra Hr. Glashoff, som bor

i Nærheden. Der er fuldt op at gøre.

„I Fredags var min første Gang til Morgen-

stjernes Grav, hvor jeg lagde de medbragte

Kranse. Med Oberst Blo?n har jeg talt om

Stenen, der skal forskrives fra Kjøbenhavn."

Hans Stabschef var „den udmærket dygtige"

Wørishøffer, ligesom Kranold og Vaupell var

hans Adj utanter. Med denne sidste, som han

holdt overmaade meget af, red han ofte ud

paa Øen til Inspiceringer, thi daglig holdtes

i den kommende Tid Manøvrer og Skarp-

skydningsøvelser for at uddanne Mandskabet.

Ved Ros og Dadel paa passende Steder høj-

nede han Troppernes Moral, takket være

en fortrinlig Evne til at paavirke sine

Undergivne. Snart besøgtes Batterier, snart

de Syge paa Lazarettet i Augustenborg, snart

en eller anden Afdeling ; eller med Inge-

niørerne aftalte han Skanseanlæg ; men under

alt dette glemte han ikke at oplive sine Offi-

cerer ved selskabelige Sammenkomster, der

som oftest fandt Sted i Augustenborg,

Selv muntrede han sig paa Komedie i

Sønderborg, hvor det Møllerske Selskab gav

Forestillinger {.„De danske i Paris''''
,

„Abe-

katten^''
,
„En Tur til Arineat^''

,
„Rataplan"').

— Han kom ligeledes ofte sammen med for-

skellige Embedsmænd som Told- og Amts-

forvalter Etatsraad Manthey, Borgmester

Leisner og Kammerherre Riegels, der ejede

Stioghøj, men som varetog den civile Ad-

ministration af Als, hvor han ogsaa havde

været Chef for Landstormen og Kommandant.

Schleppegrell dyrkede Familielivet i disse

Kredse; men længtes efter sit eget Hjem. Dog

mente han det ikke rigtigt at efterkomme Hu-

struens Ønske om at besøge ham i 8 Dage:
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„
— Saa kjært det vilde være mig at samles

med Dig under rolige Forhold, saa kan jeg

ikke tilraade, at Du tager til Als. Ingen kjender

de politiske Combinationer, og det er muligt,

at Urolighederne udbryde snarere end man
troer. — — At være her i Juletiden vilde

være det allermindst tilraadelige, naar man
antager at Damer ikke ere paa deres Plads,

hvor man dagligen kan angribes. Faae

vi derimod Fred, hvilket jeg ikke troer, og

Vandet er aabent, Aarstiden blid og vi skulle

blive her i længere Tid, da er det en anden

Sag. Med Frue Morgens/Jerne har jeg flere

Gange talt om de Indvendinger, som ere for-

bundne med Damers Nærværelse i critiske

Momenter; men jeg maa have været saa

uheldig ikke at have udtrykt mig tydeligt

nok, siden hun desuagtet tilraader Dig at

tage hertil ved Juletiden —

"

I Brevene taler han stadig om Børnene

og deres Opdragelse og opfordrer sin Hustru

til at søge at oplive sig.

Den 7. November skriver han til Sønnen

0//0 :

„Til din Geburtsdag gratulerer jeg Dig af et

fuldt Hjærte og beder Gud, at han vil styrke

Dig til med Kraft at opfylde Dine Pligter.

Du veed hvor højt jeg og Din Moder elsker

Dig og derfor bør og kan Du ikke undlade

at anstrenge Dig for at blive dygtig i enhver

Retning. En uduelig Mand er ikke Mand og

vi kunne vel ynke, men ikke egentligen holde

af en saadan. Gud velsigne Dig. Din inder-

lig hengivne Fader."

Stadig mindes han Familien paa Hinds-

gavl^ hvorhen Vaupell vil tilbringe endel af

en fjorten Dages Orlov, han har faaet.

Den 7. November skriver Generalen:

„Fra Frøken Fønss har jeg faaet et meget

vakkert Brev, hvori hun siger, at jeg vist

indseer, at hun ikke kunde have Lyst at

skrive til nogen, saalænge Katiffmanii var

paa Hindsgavl; men da han nu er borte,

saa tænker hun paa en af de forladte Ven-

ner, om hvis Venskab intet vil kunne ud-

slette Erindringen."

Den 12. November hedder det:

„Den 17. kommer Vaupell. Jeg længes efter ») Prmlt. K D. M. z/.iiCfl// f. 1826, faldt ved Isted

ham og Efterretninger fra Hindsgavl. Frue 1850.

Riegels har fortalt mig, at han den 6te havde

Whist-Partie med Frøken Føjiss, Lieut. Kali*)

af Ingenieurcorpset og en Dame fra Middel-

fart'-.

Den 24. November:

„Lieutn. Vaupell er kommen tilbage og har

bragt Hilsen fra Hindsgavl, hvor han natur-

ligvis har moret sig brillant, næsten misundt

af hele Armecorpset paa Als, hvortil jeg og-

saa regner de herværende Officersfruer.

"

Schleppegrell havde en større Pengesum til

Repræsentation, og den brugte han paa den

smukkeste, fornøjeligste og værdigste Maade

til de Fester, som han et Par Gange om

Maaneden gav, i Reglen paa Augustenborg,

for 50—60 Officerer ad Gangen.

Den 12. November siger han:

„Mine Taffelpenge ere 300 Rbdlr. om Maa-

neden og jeg skal ærligen bruge dem til

deres Bestemmelse.'"

Anretningen ved disse Fester besørgedes,

siger Vaupell, af en dygtig Kok ved Navn

Bruhn, der havde været i Christian VIIT

s

Tjeneste. Ved Festerne herskede der stedse

den smukkeste kammeratlige og fædrelands-

sindede Stemning. Der holdtes begejstrede

Taler af Folk som Læssøe, Blom, Steen-

Bille, Edv. Suefison (de sidste to af Flaaden)

og ikke mindst af Schleppegrell selv. Den

28. Oktober var der en munter Fest, hvorom

Schleppegrell skriver:

„Jeg udbragte Kongens Skaal, og senere

holdt jeg en kort Tale og opfordrede En-

hver til at tømme et Glas paa trofast Kam-

meratskab i Liv og Død, helliget ved Danne-

broge."

Foruden Officererne indbødes ofte civile

Herrer og Damer, som havde vist Hæren

Interesse og Gæstfrihed, ligesom andre, der

kom paa Besøg, her fik Lejlighed til at over-

bevise sig om den fortrinlige Aand, Hæren

var i Besiddelse af.
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Den bekendte Professor J^lor var blandt

dem, der her kunde glæde sig over Hærens

ypperlige Moral.

I November besøgte den svenske General

Malmborg, ledsaget af sin Adjutant Baron

Klinckowstrøm Schleppegrell og blev inviteret

til Komedie og Souper i „Stadt Hamburg"

sammen med Riegels og Wørishøffer.

Den 16. November:

„Vi morede os meget godt, og jeg fik Sven-

skerne ud af deres Folder. Næste Dag øn-

skede Generalen at se Augustenborg, og jtg

lod ham kjøre derhen i Vogn med 4 Heste.

Han sagde, at det gik saa rask, at „det

dundra".

Om Formiddagen spiste vi Frokost hos

JRiegels og derpaa tog Svenskerne tilbage til

Flensborg.
"

Vaupell fortæller iøvrigt, at Schleppegrell

haardnakket hele sit Liv igennem bevarede

Fordomme mod Svenskerne, hvem han aldrig

glemte Krigen 1808—09 og 1813—14.

„Det var derfor et ejendommeligt Syn, naar

han som kommanderende General optraadte

som Danmarks Repræsentant og beværtede

svenske Officerer. Han gjorde det med

den mest udsøgte Gæstfrihed og Høflig-

hed; men uden Spor af Hjærtelighed, og

naar de forlod ham, hviskede han til sin

Adjutant (Vaupell?): „Har jeg nu været

høflig nok?" Derimod havde han fra det

Felttog, han havde gjort med den prøjsiske

Hær, bevaret et levende Indtryk af den Be-

gejstring for Konge og Fædreland, som be-

sjælede Tyskerne i Frihedskrigene 1813— 15.

Han saa endnu i enhver prøjsisk Officer en

Kæmper for Konge og Fædreland og vilde

intet høre om, at de var falske mod deres

Fjender.

"

At han under disse Omstændigheder ind-

skrænkede Samkvemmet med Svenskerne til

•det mindst mulige, vil forstaaes.

Den 30. November skriver han:

„Imorgen er der stor Fest i Flensborg i

Anledning af Kong Oscars Navnedag. Jeg

€r bleven inviteret af General Malmborg til

diner og Bal; men har undskyldt mig paa

Grund af Forkjølelse. Kammerherre Riegels

tager til Middagsselskabet og nogle af de

herværende Officerer til Ballet."

Da Vinteren begyndte og det fremdeles

truede med Krig, blev det anset nødvendigt

at forstærke Styrken paa Als, og den 1.

December indkaldtes Mandskab, saa Batail-

lonerne blev paa 600 Mand, og Afdelingerne

ordnede i Brigader — ogsaa i det sydlige

Jylland. Senere forøgedes Styrkerne yder-

ligere.

Schleppegrell er stundom ikke rask. Tæn-

derne volder ham bl. a. Vanskeligheder, Gigt

og Bylder ligeledes; men hans stærke Kon-

stitution sejrer. Han køber i Nov. en ny

Hest, som: „ Vaupell synes meget godt om".

Da Frosten i December begynder, bestiller

han sig: „efter Vaupells Raad en meget

varm Surtout, der kan tages over Vaaben-

frakken, 1 Par Ridebuxer, der kan tages

over de almindelige Benklæder og 1 Par

meget stærke Støvler". Vaupell spiller i det

hele taget en betydelig Rolle i hans Til-

værelse. Den 11. Dcbr. hedder det saa-

ledes om denne:

„laften svinger han Damerne i Flensborg og

i overmorgen er han her tilbage. Han er

mig godt stemt, opmuntrer mig og har bedt

mig hilse".

Den 8. December fortæller Schleppegrell

om en Invitation til Middag, som en Kreds af

Damer ved en Deputation af Fru Leisner

(Borgmesterens Hustru) og Majorinde Krieger

overbringer:

„Igaar kom Damerne, ledsaget af den sidstes

Mand, holdt en Tale,

som jeg taknemmeligen

besvarede , og Resul-

tatet blev, at jeg imor-

gen Kl. 1 ^,2 møder hos

Leisners med Vogn og

Heste. Lt. Vaupell, der

var hos mig, da Depu-

tationen indtraf, more-

de sig kosteligen. Da-

merne tog Plads i
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Sofaen, vi converserede, og jeg viste dem Dit

og Børnenes Daguerreotypie. De synes at

Wilhelm havde et blidt Udtryk; men Vau-

pell sagde, at Du var smukkest, hvilket jeg

ikke benægtede."

Schleppegrell elskede Ungdommen, følte

for den og glædede sig som et Barn sam-

men med den. Den 12. Dcbr. skriver han:

„Major Kauffmann er kommen med Hoved

-

qvarteret til Colding, altsaa kun 2^/2 Miil

fra Hindsgavl, hvor han agter at tilbringe

Julen. Det er dog herligt, at han og Frøken

Fønss kunne samles og nyde deres Lykke".

Ved at ride til Toldstedet ved Gudsø og

tage Sejlbaad her, kunde Kauffinann naa

Hindsgavl paa 1 Time, og selv over Snog-

høj brugte han kun ^j^ Time mere, takket

være den raske Hest, som han havde faaet

efter General Rye.

Julen nærmer sig, og Savnet af de kære

føles særlig haardt. Juleaften skriver Schleppe-

grell til Hustruen

:

„Dit velsignede Brev af 20. takker jeg Dig

hjerteligen for. — — Denne Juul kunne vi

desværre ikke være samlede; mon det bliver

Tilfældet næste? — — Af de her i Byen
værende Officerer er jeg inviteret til et Jule-

træ paa Raadstuen idag, og den 28. er her

Betalingsbal for Officerer og Honoratiores.

— For den smukke Guldring, Du har til-

tænkt mig, takker jeg meget; men jeg synes,

at det er rigtigere at bie med at bestille

den, til vi faae Fred. Der er mange, som
savne og hde, og det var godt om man
kunde hjælpe nogen af dem, imedens vi

have Overflod. Tænk paa stakkels Camilla!

Bring min Hilsen til alle, som mindes mig;

men især Børnene, Søstrene og Frue Morgen-

stjerne

Din gamle trofaste

Schleppegrell <'

.

Den 29. December hedder det videre:

„Idag takker jeg Dig af Hjertet, ikke blot

for det svundne Aar ; men for alle 24, hvori

Du har forsødet mit Liv og kjærligen deelt

mine Glæder og Sorger. Jeg mindes saa

klart enhver Tildragelse fra 1825 og alle de

Goder, jeg siden den Tid har nydt. Øm og

overbærende, har Du været tilfreds med min

Stræben og mangen tung Dag har Du baaret

med Taalmod. Det smerteligste var vor første

Ollos Bortgang, skjøndt Andres ogsaa har

rystet Din Sjæl. At Du nu maa faae stor

Glæde af Børnene, er mit inderligste Ønske
og at Du med Helbred og let Sind maa gaae

Fremtiden i Møde.

I Dag Morges kom vi Kl. 4^/4 fra det

store Bal, hvortil 8 å 10 norske og svenske

Officerer fra Flensborg indfandt sig. Vaupell

var en af Directeurerne, dandsede rask og

glemte heller ikke 4 tilstedeværende flens-

borgske Damer. Wedel-Heinens Familie fra

Middelfart, som kom hertil anden Juledag,

og bliver til den 31te, har bragt mig Hilsen

fra Hindsgavl. Med Guds Hjælp, min

Hanne, ere vi vel samlede næste Juul og

vi skulle da glæde os over vor huslige

Lykke. Farvel min Elskede og hils Søstrene

og Frue Morgenstjerne. Eders inderligen

hengivne Schleppegrell.

Elskede Børn, Otto., Frederik og Wilhelm

hav det saa godt som jeg ønsker og tænk

kjærhgt paa gamle Fa'er."

1850.

Den 1. Januar 1850 sattes Korpset paa

Als paa Feltfod,

.„Sønderborg den 2. Januar 1850.

— — Glædeligt Nytaar ønsker jeg Dig af

Hjertet, min velsignede Hanne og beder jeg,

at Du vil bringe de dyrebare Børn Hilsen

og Kys fra gamle Fa'er.

Den 31. December var jeg om Aftenen i

Selskab hos Borgmester Leisner, og Kl. 12

om Natten gik vi hen til Raadhuset, hvor

en Mængde Mennesker forsamledes paa Ga-

derne for at indsynge det nye Aar. Musik-

ken spillede; flere Gange blev der raabt

Hurra og derpaa bevægede hele Toget sig

gjennem Hovedgaden. Sildigt kom jeg i

Seng, og saa fik jeg stærk Tand- og Øre-

pine, som dog gik over om Morgenen. Over

100 Personer gjorde Visite hos mig igaar og

jeg var paa 4 Steder —

"

„Sønderborg den 5. Januar 1850.

— — Jeg ;.-idder nu alene, er lidt vemodig

stemt og længes efter Dig og Børnene. Har 1

det alle rigtig godt? Det er saa slemt at være

langt fra Eder! Dir.e og Børnenes Linier af
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Dybbolbanke, set fra Aissund (Xutidsbillede).

2. Jan. have glædet mig meget og Daguer-

reotypierne trøste mig tidt. — — Ved Jule-

træet morede vi os ret godt, men savnede

naturligvis Hjemmet og Familien. — —
laften har jeg været paa Kirkegaarden og
besøgt Morgens/Jernes Grav. Ved det store

Monument vajede et herligt Dannebrogs-

flag "

Det næste Brev af 14. Jan. 1850 handler

om Inspiceringen af: „alle Afdelinger her paa

Øen«. Ved denne Lejlighed talte Schleppe-

grell med sine gamle Venner Rodoiburg,

Milnnich o. fl. a. Han deltog i en déjeuner

dinatoire i Augustenborg, som Oberstløjtnant

Eusebius Brmm gav for ham og Artilleri-

officererne. Det hedder i samme Brev

:

„Fra Major Kauffmann fik jeg iforgaars et

meget hjerteligt Brev, som bevægede mig.

Han skildrer sin Lj^kke, bevidner mig sin

Hengivenhed, takker mig for min Deltagelse

og forsikkrer, at han og Frøken Fønss ofte

tale om mig og at jeg er dem begge kjær —

"

Frosten lagde Sundene til, saa at Posten

udeblev eller forsinkedes. Den 22. Januar

hedder det:

„Omsider have vi faaet opiset saaledes her-

fra til SundevHt, at Færgen kan komme
over. Enkelte Mennesker gaae allerede over

Isen paa flere Steder; men iforgaars druknede

en Mand, da han vilde gaa tilbage."

Den 28. Januar fortæller han, at Øen i

14 Dage har været afskaaret. Med Februar

begynder der at falde Sne; men Schleppegrell

rider dog rundt paa Inspiceringer. Han be-

søger bl. a. Heticke/l, der er bleven Oberst-

løjtnant, for at lykønske.

„jeg er frisk og morer mig ofte med at tale

med Vaupell.^ (7. Febr.)

Saa kommer, midt i Maaneden, Tøvejr

og Blæst; men stadig er der Ishindringer.

Augustenborggilderne vedvarer ; atter er Ge-

neral Malmborg hans Gæst, og den 21. Febr.

er der Bal paa Augustenborg, hvor norske og

svenske Officerer er til Stede:

„Vi spiste i 2 Stuer, de Ældre i den ene

og de Unge i den anden. Min Borddame

var Frue Riegels og paa min anden Side

sad Majorinde Krieger. For at tilvejebringe

Forbindelse imellem de 2 adskilte Borde,

stillede jeg mig engang paa Dørtærskelen

imellem begge Sale og udbragte en Skaal

for „Erindring og Haab, disse funklende

Stjerner for vor skjønne Tilværelse". Fra

Dørtærskelen fik jeg Lejlighed til at see, at

Vaupell var ret godt placeret. Han har

været upasselig og brugt Medicin, men er

nu i god Bedring. Nogle Timer havde jeg

et livligt l'hombre Partie og 3 Ovarteer

converserede jeg med Doctorinde Krilger,

som er vittig og taler meget godt for sig.
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Imorgen skal jeg have den store dmer og

haaber at alt maa gaae godt —

"

„Sønderborg 6. Marts 1850.

— — Da jeg idag modtog Dit Brev, som

jeg længe forgjæves havde ventet, blev jeg

saa inderlig glad; men ved at aabne det,

mærkedes snart, at Du var nedstemt og util-

freds. Af mit fulde Hjerte ønsker jeg at

gjøre det godt for Dig; men Evnen svarer

ikke altid til Villien, og jeg kan ofte tage

Fejle. En Digter skriver til sin Søster paa

hendes Bryllupsdag: „Svagheds Børn vi alle,

alle ere; under Lidenskabers Aag vi staae.

Sagtmods Engel kjærlig Eder lære, skaan-

somt for hinandens P>jl at staae!" Jeg gjen-

tager, hvad jeg skrev sidst, at Du, efter

Lægens Raad, bør søge en Sommerlejlighed

og ikke tage noget Hensyn til Muligheden

af, at jeg kunde komme paa kort Tid til

Kjøbenhavn. Det er ikke afgjort at Vaaben-

tilstanden forlænges, og selv i det Tilfælde

er det ikke vist, at jeg faar Permission. De
100 Rdlr.. som jeg sendte, ere til Din For-

nøjelse og ikke til Børnenes Sparekasser —
Bliv nu rask min søde Hanne, vær i godt

Humeur og tænk altid kjærlig paa Din gamle

hengivne

Schleppegrell

Hils meget Børnene, Søstrene og Frue

Morgenstjerne.
"

„Sønderborg 12. Marts 1850.

— — Fra Sophie Schindei har jeg haft

nogle Ord, hvori hun beder mig underrette

Major Kauffmann om, at det vilde være

hende kjært, at Colding Indvaanere satte

Schindei en Mindesten. Overensstemmende

med hendes Ønske, har jeg besørget det

Fornødne.

Den 28. Februar fik jeg Ordre fra Krigs-

ministeren til at permittere en betydelig Deel

af den herværende Styrke, saaledes at de

Permissionsberettigede skulde begynde at af-

gaae den 7 de og den sidste Deel af dem
sendes hjem den 17. Marts. Inat Kl. 12

fik jeg fra Kammerherre Tillisch i Fletisborg

saa krigerske Efterretninger, at jeg lod Per-

mitteringen standse og har idag meldt dette

til Krigsministeren og udbedt mig hans nær-

mere Bestemmelse. Foruden min Melding med
Posten, afsendte jeg ogsaa en Telegrafde-

pesche, og denne tør man haabe indtræffer i

Kjøbenhavn inat Kl. 2. Gud lede Alt til det

Bedste for Danmark! Den lange Uvished

om de væsentlige Forhold er i Sandhed
meget piinlig. — —

Jeg længes efter Hjemmet."

„Sønderborg 16. Marts 1850.

Fra Krigsministeren har jeg faaet Ordre

til at standse med Permitteringen. Skriv

endelig snart til Lieut. Vaupell og gjør det

venligt og vakkert. — — Inat har vi faat

Sne. Gaden er ganske hviid og det er meget

koldt.

I Torsdags Kl, 12, medens Musikken spil-

lede udenfor mit Logis, havde jeg 22 Damer
og Herrer til Chocolade og Vaupell skjæn-

kede og hjalp mig med at conversere. Der-

paa spadserede vi næsten alle henimod ^/g

Miil, og de Fleste morede sig godt. — —
Undertiden føler jeg mig træt; men [dog]

rider jeg og converserer livligt [med] Vaupell.

Det hjælper."

22. Marts afgaar det første Dampskib til

Kjøbenhavn. Paa Augustenborg er Middag

for General Flindt., der kom den 18. for at

inspicere Rytteriet. Det hedder endvidere:

»Igaar red jeg en rask Tur med Frøken

Riegels, Vaupell og Bauditz*^ af Ingeniørerne

og idag skal jeg til Thé dansant fra 8 til 1

.

Saaledes er jeg paa Farten, men mangler

Appetit og føler mig undertiden træt og mat.

Igaar havde jeg en behagelig Aften, som til-

bragtes med Vaupell og Kauffmann, en Broder

til Majoren. Frøken Fønss'ts Bryllup, troede

man, skulde holdes til Foraaret; nu for-

tælles, at det vil finde Sted til Efteraaret.

Hun underretter mig vist derom, og jeg

glæder mig inderligen ved hendes Lykke —

"

Paasken forløb med Selskabelighed. Den

6te April skriver Generalen:

„Idag er det 2 Aar siden, at det første Skud
faldt i Krigen. Sammenstødet var ved Rin-

kenes, hvor 1ste Jægercorps, som den Gang
hørte under mit Flankecorps, blev angrebet,

men kastede Fjenden tilbage. Vaupells

Bryst er ikke stærkt; men han holder sig

kjækt — — ."

*) Prmlt. Kammerjunker W. G. O. Bauditz, f.

1822, d. 1901 som afsk. Kapt. 1 hans „Livs-

erindringer" findes mange Træk om Schleppegrell.
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Sønderborg 11. April 1850.

— I de sidste Dage har jeg siddet ved

Skrivebordet, men nu er Alt fra Haanden,

saa man igjen kan røre sig — —
Forleden skrev jeg et Gratulationsbrev til

Frøken Fønss i Anledning af Kauffmajins

Geburtsdag d. 13.! Bryllupet, som man
troede skulde have fundet Sted anførte Da-

tum, er nok bleven udsat til Efteraaret.

Skulde Krigen begynde paa ny og vor Herre

kalde mig bort, saa kan Du, med Hensyn

til vore Børn, søge Raad hos Major Kaiiff-

mann. Han baade kan og vil give Dig de

bedste Oplysninger; thi han er mig meget godt

stemt og hans Anskuelser er særdeles for-

nuftige. •— —
I dette Øjeblik fik jeg Melding fra Syge-

stalden at min Hest er styrtet under vold-

somme Krampetrækninger."

„Sønderborg 22. April 1850.

Det er mig umuligt, at have nogen Mening

om de politiske Forhold, thi de hidtil tagne

Forholdsregler tyde lige saa meget paa Krig

som Fred. Escadren ligger her; Broen her-

fra til Sunåevitt bliver færdig idag; kun fra

3 Amter i Jylland ere Frifolkene indkaldte

og paa Sjælland ligge endnu flere Batailloner.

— — Igaar Formiddag var jeg med Kam-
merherre Bille ombord paa Krigsskibene, om
Middagen i Selskab paa Augustenborg hos

Oblt. Bruun og om Aftenen til Bal paa

Raadhuset. Imorgen er jeg inviteret til diner

af alle Bataillonscommandeurer. Disse Linier

modtager Du vist den 24., og jeg vil ønske,

at Du den Dag og det hele nye Aar maa
faae det rigtig godt og være tilfreds med

Din gamle Schleppegrell, som i Tankerne

kysser Dig ømt. 1848 var Din Geburtsdag

Dagen efter Træfningen ved Slesvig og 1849

Dagen efter Træfningen ved Colding. Det

er som oftest bedre den Dag man slaaes,

end den følgende Dag. — — Til Din Ge-

burtsdag maa Du endeligen anskaffe Dig

noget. Siig mig, hvad det har kostet, saa

skal jeg sende Beløbet — Gud velsigne Dig."

„Sønderborg 25. April 1850.

Igaar gjorde jeg med Vaupell en Tour til

Stegsvig, hvor flere Landingsbroer bygges.

Vejen frem og tilbage var TVa Mil og dog

kunde jeg ikke faa Appetit. Dit Brev af

23de fik jeg nu. Hjertelig Tak for ethvert

•Ord i samme og især for at Du saa kjær-

ligen tænker paa mig.

Du kan vel ikke

tvivle om, at jeg

havde modtaget Dig

med et mildt Ansigt;

men naar jeg skal

sige, hvad jeg mener,

saa kan jeg ikke til-

raade Dig nogen Tour

hertil under de nuvæ-

rende Forhold.

— og da der kun er 14 Miil fra Rends-

borg til Als, saa kan Fjenden komme, før

de Fleste ane det. Udbryder Fjendtlighederne

pludseligt, saa bliver der overordentlig meget

at tage vare for at faa alt det i Orden, som

endnu ei er arrangeret. — — Var Du og

Otto her, især hvis det gik løs for Alvor,

saa vilde endel af mine Tanker afdrages fra

mit militaire Kald ; men det kan de smaa

Veninder ikke fatte. For dem er et Felttog

og en Tour til Dyrehaven saa omtrent det

samme. De tilraade, hvad de troe er Dig

behageligt og kunne ikke beregne Følgerne

af Raadet, hvis det blev fulgt. Mange have

ogsaa et eget Slags Interesse for deres saa-

kaldte Venner, og erindrer jeg nu, at naar

jeg har havt Øre- og Tandpine, er det under-

tiden hændt, at man har sagt: „Vogt Dem
endeligen for Træk", og i åai samvie 0\&h\\yi

have de lukket Vinduer og Dørre op, for der

var saa varmt og Lufttræk gjør saa godt.

Blive Forholdene saaledes, at jeg, med god

Samvittighed, tør bede Dig kom.me hertil, saa

skal jeg ikke opsætte det en eneste Dag. Læs

dette Brev for Frue Morgenstjerne og siig

mig, om hun bifalder, eller underkjender mit

Raisonnement. Kys de velsignede Børn. Hils

Adolphitie og Frue Morgenstjerne og hav

det saa godt som det ønskes af din gamle

trofaste Schleppegrell.
"

Den 3. Maj meddeler Schleppegrell, at han

han har kjøbt en Damesaddel:

„som alle sige er meget smuk. Blive For-

holdene saaledes, at jeg tør anmode Dig om

at komme hertil, kan Du prøve den første

Gang paa Als. Faae nu Din Ridedragt

istand. Sadlen har kostet 48 Rbdlr.

Forleden sendte jeg, med Posten, et Blæk-

huus til Frøken Fønss. Det skal betyde en

Paamindelse om snart at skrive mig til
—

"
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Den 8. Maj hedder det:

„De politiske Forhold kan jeg ikke bedømme,

dog er det sandt, at flere forstandige Mænd
troe, at det vil vedblive at være roligt nogle

Uger. Min Vært er villig til at modtage Dig

her i 4 Uger, som Maximum, og i den An-

ledning kan jeg faa et Værelse til. Naar

Du skriver, at Du kommer, skal saaledes

alt være parat. — — Skulde Urolighederne

udbryde, ønsker jeg, at Du strax vender til-

bage, og ingen kan indestaa for, naar de

begynde. Saaledes tror jeg at have udtalt

mig saa bestemt som jeg formaaer.

Igaar var den svenske Minister Lager-

krone til Frokost hos mig; til Middag vare

vi hos Kammerherre Bille paa Auguste?iborg

og om Aftenen hos Riegels. —•
— Idag har

jeg haft Besøg af General Malmborg og hele

Bestyrelsescommissionen, der, efter Frokost

paa Augustenborg, vil dinere i Flensborg.

Med Hodges*) talede jeg fransk og med de

andre snart tydsk og snart fransk. General

Scholler**) er kommen til Riegels. I den

Anledning er jeg med Vaupell indbuden

idag til Riegels. Peter***) kom igaar paa

Sygehuset. Han har gastrisk Feber og phan-

taserede om Natten, Mit Befindende er ufor-

andret. Jeg længes efter lidt Rolighed. ~

"

Generalinden kom nu over til Als, og

Ægtefællerne samledes for sidste Gang. Det

var, siges der i y,Johanne Schleppegrells Livs-

billede"' \ „lyse solbeskinnede Foraarsdage".

Aldrig syntes deres Samliv at have været

saa rigt som i denne Tid, det var; „det

sidste Tillæg til jordisk Lykke". Fru Schleppe-

grell kunde nu selv se, hvor elsket hendes

Mand var.

Hertuginden af Augustenborgs Ridehoppe

blev stillet til hendes Disposition, og daglig

red hun nu ud med sin Mand og hans Offi-

cerer eller med Damer fra Sønderborg. Sko-

vene genlød af Lystighed ; men disse herlige

*) Engelsk Oberst Loyd Hadges, Opmand i

Slesvig.

**) Oberst, senere Generall. T. G. Scholler, Kam-

merherre, Generaladjutant hos Kongen og Chef for

Adjutantstaben (f. 1793, d. 1863).

***) Oppasseren,

Dage fik en Ende. Felttoget skulde begynde,

og Generalinden maatte rejse hjem.

Den 4. Juni skriver Schleppegrell til

hende og siger Tak for:

„de herlige Timer vi tilbragte sammen paa

Als., her er blevet eensomt siden Du forlod

mig

General Krogh har overtaget Commandoen
og er ankommet til Kolding den 1ste. Kam-
merherre Oberstlieutnt. Billow*) meldte sig

hos mig igaar som Stabschef for min Division

og Faaborg**) bliver min Souschef.

Fru Leisner taler saa vakkert om Dig og

siger, at hun aldrig har kjendt nogen Kone,

der har rettet sig saa meget som Du efter

sin Mand. Jeg mærked nok, at hun syntes,

jeg ikke var eftergiven nok og spurgte der-

for, om hun fandt, at jeg var stivsindet, og

om. hun troede, Vaupell vilde blive stort

bedre. Hertil svarede hun, at jeg gik an,

og Vaupell blev vel ikke stort værre. Hun
red igaar Formiddag med os til Arnkildsøre,

og paa Hjemvejen Kl. lO'/g, mellem Engels-

høj og Kjær, blev et Geværskud affyret,

saaledes at Kuglen peb om vore Hoveder.

Det levende Hegn paa Siderne af Vejen hin-

dred os i at see, hvorfra Skuddet kom, og

da Egnen blev aaben, kunde heller intet op-

dages. — — '

„Søndeiborg 5. Juni 1850.

Fra Vaupell og Leisners har jeg de bedste

Hilsener til Dig og, med Sandhed, kan jeg

sige, at alle, som have seet Dig her, synes

at Du er meget tækkelig. — — Fra Can-

didatus juris Krohg i Christiania har jeg

idag faaet Brev. Han skriver saa venligen

og beder at bringe Dig en Hilsen."

„Sønderborg 7. Juni 1850.

— Iforgaars kom General Krogli hertil Kl.

5 ^2 om Eftermiddagen. Om Aftenen var

han med 24 Personer hos mig i mit Logis

til The, koldt Kjøkken, Punsch og Viin.

Igaar Formiddag vare begge Brigader og

desuden alt herværende Artillerie og Caval-

lerie opstillede paa Kettinge Exerceerplads

og passerede Revue for ham. Det gik meget

*) C. /. Billow f. 1814, d. 18' JO som General-

lieutnt. og Gesandt.

**) r. C. Faaborg senere Oberst, f. 1814, haardt

saaret paa Als "^^'g 1864, død af sine Saar.
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smukt, og Forbimarchen varede omtrent 1

Time. Om Middagen Kl. 5 havde jeg diner

for 46 Personer hos Reimuth her i Byen,

og alle vare muntre. Om Aftenen vare endeel

hos Riegels, og Cieneral Krogh sejlede afsted

inat. I hans Følge vare 7 Personer og der-

iblandt Oberstlieutnt. Caroc, som var min

Stabschef i 1848. Han var glad ved at see

mig igjen. Oberstl. Bruun forlod Øen med
Krogh, og det gjorde mig meget ondt at

miste ham. — — Det foi tælles at man kan

vente Krigsministeren paa nogle Dage, dog

er det ikke communiceret.

Juni Maaned gled paa vanlig Vis, kun

tegnede det stadig til Krig. Sommeren be-

gyndte, og i den herlige Natur glædede man

sig ret over Livet. Sten Bille modtog paa

Linieskibet „Skjold"' Generalen tillige med

andre Herrer og Damer, derpaa sejlede han

dem med „Ægir'' til Augustenborg, hvor

der var Middag: „Stemningen var overordent-

lig munter". Kammerherreinde Bille kom nu

til Sønderborg for at besøge sin Mand, hvilket

ogsaa affødte en Del Selskabelighed. Schleppe-

grell holdt i denne Tid stadig Øvelser med

Tropperne. Den 15. Juni bivaanede han 1ste

Brigades Exercits paa Kettinge Mark, og nogle

Dage senere, den 20., samledes alle Tropper

sammesteds under Schleppegrells egen Kom-

mando.

„For at faae tilstrækkelig Plads har jeg til-

lige requireret de nærmest ubesaaede Marker",

hedder det.

Manøvrene overværedes af General Malm-

borg med 9 Officerer og den engelske Oberst

Hodges, som: „sagde mange smukke Ting, da

det Hele var til Ende. Manoeuvret og den

derpaa følgende Revuemarsch varede henved 4

Timer. Derpaa gav jeg en lille Frokost for

alle Officerer og tilstedeværende Damer og

Herrer. Smørrebrød og Viin blev fremsat

paa lange Borde, og der blev meget gemyt-

ligt. Malmborg holdt en smuk Tale med
Hensyn til Danmark og dets Armeé. Dernæst

udbragte jeg en Skaal for vore Naboriger og

omsider en for Engelland paa engelsk og adres-

serede toasten til Hodges. Under Manoeuvret

talede jeg derimod fransk med ham."

„Sønderborg 26. Juni 1850.

— Forleden var Vaupell, jeg og Leisners
inviterede til Augustenborg af en patriotisk

Familie fra Flensborg, som hedder Chri-
stiansen. Da de ikke tale Dansk, saa con-

verseredes livlig paa tysk. Ved at tale om
Dig sagde Frue Leisner: „Sie ist eine der
HebensivUrdigsten Da?nen, die ich je gekannt
habe^

. Kys Børnene og hils inderligen

Adolphine og Frue Morgenstjerne fra Din
gamle trofaste Schleppegrelt."'

Saa oprandt den 28. Juni, der blev Schleppe-

grells sidste Fødselsdag. Den var lys og lyk-

kelig, og den smukke Foraarsdag forløb paa

den mest harmoniske og skønneste Maade.

Straks om Morgenen skrev Generalen følgende

Brev til sin Hustru:

„Sønderborg d. 28. Juni 1850.

— Dit kjærlige Brev og Ottos Linier havde
jeg den Glæde nu at modtage. Hjertelig Tak
for det sidst svundne og alle de foregaaende

Aar og gid vi nu næste 28. Juni maa være
samlede! Klokken er 9, og jeg har allerede

modtaget Gratulationer af den kjære Vaupell,

samtlige Adjutanter og Leisners, som i den

Anledning vare gaaede op i Ahhnanns Lyst-

huus. Fruen forærede mig en udmærket smuk
Kasse med Jetons. Den er af Speilglas med
Guld-Zirater og et smukt Broderie, som hun
selv har forfærdiget.

Af hele Divisionen er jeg bleven inviteret

til en Fest paa Augustenborg til Middag.

Kammerherre Bille, Oberst Krabbe og Kam-
merherre Billow bragte mig igaar Indbydelsen.

Kl. 4^/4 bliver jeg afhentet af Kammerherre

Bille og ført ombord paa et Dampskib, der

sætter os i Land i Nærheden af Augusten-

borg. Endeel Damer fra Sønderborg følge

med. Til Aftenen er min Vogn bestilt at

møde Kl. 8, men vi komme vist ikke saa

tidlig fra Festen. Fra Frue Leisner skal jeg

hilse Dig meget. Hun vil skrive til Dig en

af Dagene. Vaupells Hilsen skal jeg ogsaa

bringe. Han har foræret mig 2 Flasker eau

de cologne. — —

"

Senere paa Dagen fandt altsaa Festen Sted.

Der var bygget en Løvsal, og et Rosenflor

bredte sig paa Bordets hvide Dug.
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Schleppegrell beskriver selv Dagen

:

..Sønderborg 29. Juni 1850.

Min inderlig elskede Hanne. Skjøndt jeg

skrev til Dig igaar, maa jeg atter sende Dig
disse Linier, som afgaae imorgen, og deri

meddele, hvorledes min Fødselsdag tilbragtes.

Om Formiddagen blev jeg gratuleret af om-
trent 30 Herrer, civile og militaire. Kl. 5

kom Kammerherre Bille og Oberst Krabbe

min Skaal. Senere blev der sunget en Sang,
som man troer er skrevet af Assessor Looft.
Da den var endt, holdt Kammerherre Bille

en meget smuk Tale og udbragte Din Skaal.

Oberst Blotn udbragte derefter en Skaal for

de tilstedeværende Damer. Festcomiteens Skaal
blev drukket flere Gange. To Gange fik jeg

Anledning til at tale. Først, da Baggesen
udbragte min Skaal, og endelig, da Capt. du
Plat i Divisionens Xavn forsikrede om dens

Allé i Parken ved Augustenborg (Nutidsbillede).

for at afhente mig til „Ægir''' , hvor endeel

Damer og Officerer fra Sønderborg allerede

vare ombord. Derpaa lettede vi og kom
efter l^/g Time til Broen ved Augustenborg

Fjord, hvor vi bleve landsatte. Paa Strand-

bredden stode de fleste af Divisionens Offi-

cerer, mange af Marinen og endeel Damer,

og Musikken accompagnerede en Velkomst-

sang, forfattet af Capt. de Plane. Derpaa

tog hver Herre en Dame, Musikkorpset satte

sig i Spidsen, og en af Festcommiteens Med-

lemmer anviste Touren. Den varede omtrent

en Time, og derefter nødes Forfriskninger,

ligeledes i Skoven. Kl. 8^/2 gik vi tilbords.

Min Dame var, baade ved Bordet og Prom.e-

naden, Kammerherreinde Bille. Til Bords vare

vi 342 Personer. Der var dækket i en Allee,

decoreret med Darinebrogsflag og herligt op-

lyst. Fyrværkeri og Kanonskud forhøjede

Effecten. Først udbragtes Kongens Skaal af

Oberst Krabbe. Derefter blev der afsunget

en Sang, forfattet af Oberst Baggesen, paa

Landsoldatens Melodi, og Obersten udbragte

Hengivenhed og lovede, at Alle vilde opfylde

den hellige Pligt. — Da jeg Kl. 1 1 kjørte

bort, blev der raabt Hurra og kanoneret.

Taknemmelig var jeg for al denne Godhed,

man viser mig, men det er en nedtrykkende

Følelse, der maa gribe Enhver, som mod-
tager, hvad han ikke har fortjent og aldrig

vil kunne fortjene.

Dett JO. Juni. Med stor Spænding vente

vi Posten i Dag. Naar jeg har læst den,

tilføjer jeg nogle Linier. —
Posten bragte Intet. Hils de elskede Børn,

Adolphine og Frue Morgenstjerne. Gud vel-

signe Dig — Din inderligen hengivne

Schleppegrell.
"

Ingen Melodi var i de Dage saa elektri-

serende som: -»Den tappre Landsoldat i- , og

da Oberst Baggesens ovennævnte Sang til

denne Melodi blev sunget, kendte Jubelen

ingen Grænser, især da det lød

:
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Billede fra Krigsaarene.

Imidlertid var Prøjsen bleven tvungen af

Rusland til ikke længere at understøtte Op-

rørerne, i hvilken Anledning der sendtes en

russisk Flaade til den slesvigske Kyst. Den

^ JuH 1850 sluttede Prøjserne og det tyske

Denne Fes. blev Offleerernes sidste Afsked forbund da Fred med Danmark Nu havde

vi kun Oprørerne tilbage at tugte,

til Schleppegrell.
-_^= 761

mens alle danske Kvinder de

skue paa Dig stolt

og derfor hædres Du som Fører og som

Helt.

Hurra! Hurra! Hurra!"
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.^Sønderborg den 6te Juli 185<i.

— — — — Tusind Tak for dit kjærlige

Brev af 3 die tilligemed Haarbaandet, Skjorter

og Strømper! Det nye Baand blev strax

heftet til Uhret, og det gamle gjemt. Bør-

nenes Linier og Skrive-Etuiet fra 0/io har

glædet mig, og Du vil jo paa mine Vegne,

takke dem derfor. Igaar, Kl. 10 Formiddag,

blev der mig meddeelt følgende telegraphiske

Depesche fra Corsøer: „Freden er afsluttet

mellem Danmark, Preussen og Tydskland".

Vi kjende endnu ikke Betingelserne, og det

er sandsynligt at vi, uagtet den sluttede

Fred, komme til at kjæmpe med Insurgen-

terne. I ethvert Tilfælde maa Slesvig be-

sættes af os, men endnu have vi ingen Ordre

Nu nærmer vi os Tiden for Opbruddet.

Schleppegrells paafølgende Brev af 10de

Juli vidner om, at han med hele sin Sjæl

var optaget af sin Gernings Alvor.

„Sønderborg den 10de Juli 1850.

— — — Min inderlig elskede Hanne!

Dine Breve af 6te 7de og 8de har jeg
havt den Glæde at modtage og de 2 sidste

i Dag. Hjertelig Tak for dem og for Vi-
sitten hos Vaupelh. Det er godt at Du, af
al Kraft, søger efter Leilighed; men er der

koldt og Træk i Entréen paa det Sted, hvor
Frederik skulde ligge, saa er det en af de
største Mangler, man kan træffe. Hellere

imi-tenb.ii-g Slot (Nutidsbillede).

i saa Henseende. I Dag er det et Aar
siden vi sloges ved Frederitz, og i Aften
skal jeg i den Anledning til Fest, som gives

af 3die Jægercorps.

Nu har Du vel faaet Frue Leisners Brev
og været hos Vaupelh? Er det sidste ikke

skeet, saa beder jeg Dig inderhgen at gjøre

det een af de første Dage. Min nye Hest

er jeg meget tilfreds med, da den er smuk,
rask og gaaer let. Den er ogsaa ret rolig,

naar Tropper ere tilstede og der bliver skudt;

men dog ikke saa dresseret, at jeg vil ride

den, naar jeg selv commanderer. Om nogle

Maaneder vil den nok blive det".

Den Hest, som her omtales, blev heller

ikke den, som Generalen red i Slaget ved

Isted. Dette var en graa Mohrenhopp, —
den han havde faaet af sine Svogre.

bør man renoncere paa enhver anden Be-

qvemmelighed, end udsætte et Barns Helbred

ved et saadant Sovekammer. Efter alt, hvad

jeg kan mærke, kommer vi meget snart til

at rykke herfra. Naturligvis kan jeg ikke

sige noget Bestemt i saa Henseende; men
det vilde være høist uhensigtsmæssigt nu at

lade Otto komme hertil. Man gaar dagligen

i den største Spænding, har et uhyre An-
svar, faaer, naar Opbrudsordren indløber,

mange Forretninger, og har altsaa hverken

Tid eller Lyst til det, der under andre Om-
stændigheder, vilde være en Fornøielse. Igaar

kom Oberstl. Caroc hertil og afreiste stiax

til Hamborg, hvorfra han snarest skulde

vende tilbage til Colding. Til Frue Morgen-
stjerne har jeg skrevet i Anledning af den

9de og 10de og troer, at hun har faaet

mit Brev den 8de. Din Sadel skal jeg sørge
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for, naar vi forlade Øen. Vaupell skal jeg

hilse, og fortælle, at Du har været hos hans

Forældre. I Anledning af min Geburtsdag

har jeg faaet et meget vakkert Brev fra

Frøken Fønss. Vore svenske Tropper ligge

i Dag i Sundevitt og komme i Formiddag

herover, for Kl. 12 at afsejle med Damp-
skib til Sverrig. Ønsk mig nu Kraft i en-

hver Henseende, Hukommelse og Held! Hils

de velsignede Børn , Adolphine og Frue

Morgenstjerne fra

Din inderlige hengivne

Schhppegrell.''

Saa kommer vi nu til Generalens sidste

opbevarede Brev, der er skrevet kort før

Opbruddet fra Als fandt Sted og Marchen

mod Isted paabegyndtes:

Sønderhoro den 14de Juli 1850.

Min inderlig elskede Hanne!
Sandsynligvis ere disse Linier de sidste,

som jeg denne Gang sender Dig fra Als.

Adresser imidlertid Dine Breve hertil; men
tilføi altid paa Udskriften: Commandeur for

2den Armeedivision. Igaar var den russiske

Keisers Adjutant, Oberst Glasenap og 2

andre russiske Officerer fra de 2 herliggende

Fregatter iland og gjorde mig Visite. Om
Aftenen spiste jeg med dem hos Kammer-
herre Bille. De talede smukt Fransk, og

vi vare muntre. I Dag kommer, efter Si-

gende , den Høistcommanderende , Admiral
Balk., iland. Med 6 Linieskibe ligger han
ved Angelen., l^/g Mil herfra, og 3 andre

Orlogsskibe ved Indgangen til Kieler Fjord.

Glasenap sagde, at her snart vilde indtræffe

8 andre Linieskibe fra Østersøen. Her er

meget at overveie og arrangere. Vished har

man om faa Ting, og selv Sandsynligheden

for mange Forhold er ofte vanskelig at ud-

finde. Gud vil, det haaber jeg, beskytte os

og forunde Enhver, som stræber, den for-

nødne Kraft. Kys og velsign vore Børn,

Oiio, Frederik og Vilhelm. Hils inderligen

Adolphine og Frue Morgenstjerne. Farvel

min dyrebare Hanne. Tak for Din Kjærlig-

hed og lad os samles igjen glade og lyk-

kelige ! Din inderlig hengivne

Schleppegrell.

I dette Øjeblik modtog jeg Dit Brev af

12te, lad Otto være saa forsigtig som mu-
lig, hvis han skal til Lundbæk. Gud vel-

signe min elskede Hanne. "^

Schleppegrell slutter sit Brev med at tegne

et Hjærte, hvori han har skrevet Ordet:

„Kys".

Saa drog han glad i Striden med oprejst

Pande for at falde i Kampen for Fædre-

landet — hin berømmelige 25. Juli — og for

at skabe sig et Eftermæle, der sent vil dø.
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KIPLINGS MÆND
Af W. J. Alexander Worster.

Forfatteren af nedenstaaende Artikel, W. J.

Alexander Worster, er Englænder. Efter at have

berejst det meste af den civiliserede Verden og del-

taget i Boerkrigen har han i de sidste Aar taget

Ophold i Danmark, hvor han har taget Studenter-

examen og nu studerer dansk Sprog og Litteratur.

Han taler og skriver Dansk som en Indfødt og

har oftere i Foredrag og Artikler meddelt det

danske Publikum sine Indtryk af nyere engelsk

Litteratur. Som født Englænder og „akklimati-

seret" Dansk forstaar han paa en ejendommelig

Maade stedse at vise, hvad netop vi Danske kan

lære af hans berømte Landsmænd. Forhaabentlig

vil derfor ogsaa ..Kiplings Mænd" vinde Interesse

hos det danske Publikum.
Aucr. Goll.

„The lesson of their race, which is

to put away all emotion . .
."

DET er meget betegnende for den engelske

Nation , at dens Sprog ganske savner

et Ord for ., Stemningsmenneske" ; Typen,

som er saa almindelig i det neurastheniske

Norden , er i det nøgterne Land hinsides

Vesterhavet saa godt som ukendt. Eller den

existerer som en exotisk Plante , et Barn af

tvivlsom Herkomst, hvis Kunstnerblod er lidt

for rødt og lidt for hedt for „decent society's"

dæmpede Anstændighed; et fremmed Væsen,

som mangler det uundværlige Præg af hine

,, Public Schools", hvis stereotype, sports-

hærdede Fabriksprodukt intet kender til Stem-

ningernes farlige Elverdis. At være Stemnings-

menneske betragtes som en besynderlig Syg-

dom; man siger, „He has the D. A. T.",

hvilket betyder, „The Dear Artistic Tempera-

ment". Og det lille haanlige „dear" ud-

trykker den Medlidenhed, man føler overfor

de mildere Former af Sindssyge.

„To put away all emotion." Dette lærer

man i England allerede i Skolen, i en Alder,

hvor Drengene i de fleste andre Lande har

travlt med moderne Romaner og interesserer

sig for Kultur, Unge Mænd i England er

saare uvidende paa dette Omraade. Overfor

Ungdommen i de øvrige Kulturstater vilde

de staa som rene Barbarer. De læser ikke

Digt, eendsige skriver dem — i hvert Fald

ikke de psychopatologiske Produkter, der i

saa høj Grad beskæftiger den moderne Ung-

dom paa Fastlandet. Den engelske Literatur

frembyder saa godt som intet af den Art

af Digterværker, og Englændernes Kendskab

til fremmede Sprog er, som bekendt, saare

ringe. Og desuden spiller Erotik en ganske

underordnet Rolle i deres Liv.

Kiplings Mænd beskæftiger sig ikke meget

med sjælelige Processer, deres egne eller andres.

Allerede i „The Light that failed" hedder det

i en Samtale mellem Dick og Torpenhow:

„Jeg er da vel ikke kommen til at fornærme

Dig ved noget, jeg har sagt i den senere

Tid, vel?

Du? Nej. Hvordan skulde det gaa til?

Er der da noget i Vejen med din Mave?

Et virkelig sundt Menneske ved ikke, at

han har en Mave; det er formodentlig min

Sjæl, det er galt fat med.

Et virkelig sundt Menneske ved ikke, at

han har en Sjæl.

Sjæl I Hvad Fanden skal Du med den

Slags Luksusgenstande?"

Og denne samme Dick, som dog selv er

Kunstner, taler foragtelig om „modbydelige

unge Hermafroditer" og giver følgende Be-

retning om en Kreds af Kunstinteresserede,

han har besøgt:

„De gav mig The — The Kl. 5 om Efter-

middagen — og snakkede om Kunst og om

deres Sjæles Tilstande. Som om nogen be-

kymrede sig i mindste Maade om deres

Sjæle. Jeg har hørt mere Tale om Kunst

og set mindre til Kunst i det sidste halve

Aar end i hele mit øvrige Liv."

Ganske i samme Aand, hvormed DuMaurier,

ogsaa en Kunstner af høj Rang, forfulgte den

„æsthetiske" Bevægelse med sine Tegninger

i „Punch".
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Kiplings Mænd taler ikke om deres Sjæle.

Veltalenhed er ikke deres stærke Side, i hvert

Fald ikke, hvor det gælder deres egne Følelser.

Man tage f. Eks. den Scene i „Kvasdrengen",

hvor Georgie mødes med Miriam. Georgie

optræder her med en Kejtethed , som vilde

synes latterlig hos en syttenaarig Dreng. Og

dog er han blandt alle Kiplings Mænd maaske

den, hos hvem Sjælelivet spiller den største

Rolle. Men det har ingenlunde svækket hans

Handlekraft og praktiske Duelighed; ved Siden

af dette besynderlige Drømmeliv har han i

vaagen Tilstand formaaet at udmærke sig

blandt virkelige Mænd, og har vundet Ros

paa et Felt, hvor Ros er saare vanskelig at

vinde.

Og de holder ikke af at bruge store Ord.

Selv Gentlemen i Ordets egentligste Forstand

bruger de saa godt som aldrig Ordet Gentle-

man. Kærlighed er en Glose, som yderst

sjældent høres. Opfyldt af en inderlig Patrio-

tisme undser de sig dog for ved den mindste

Hentydning at røbe denne Følelses Tilstede-

værelse hos dem selv. Den unge Officer,

frisk fra Kadetskolen, faar det Hverv at bære

Regimentets Fane — et sønderskudt og falmet

Stykke Silke, hvortil der knytter sig utal-

lige Bedrifter. Da synes han, at den er for-

bandet tung at slæbe paa. Men disse tyve-

aarige Knægte, som endnu kun barberer sig

to Gange om Ugen, kan gaa foran deres

Mænd, opmuntrende dem, ikke med svingende

Sabel og svulmende Ord, men med en Vittig-

hed, et Brudstykke af en Revyvise eller Fod-

boldpladsens gamle Krigsraab. Og, hvad der

er langt vanskeligere, de kan staa stille under

en morderisk Ild og løfte Haanden for at

skjule en forstilt Gaben , som om det Hele

var „a beastly bore, you know".

Hør Grænsevagtens Kommandant, der, selv

rystende af Feber, holder en Tale for sit

sygdomssvækkede Mandskab, inden de drager

afsted til Natangreb paa en Bjærgfæstning

:

„Soldater, hvis I dør, farer I til Helvede.

Se derfor til , at I kan bjærge Livet. Men

om I skulde gaa til Helvede, saa kan der

ikke være hedere der, end der er her, og der

staar ingensteds skrevet, at vi dér skal pines

af Feber. Derfor skal I ikke være bange for

at dø. March!"

Hvilken syndig Misbrug af en glimrende

dramatisk Situation! En Franskmand vilde

vride sine Hænder i Fortvivlelse. Men Kip-

lings Mænd har ikke Forstand paa det

dramatiske i Livet, og de behøver ikke, som
Kvinder, at bæres oppe af teatralske Stem-

ninger for at udføre en Bedrift eller bringe

et Offer.

„Noblesse oblige" er ikke deres Valgsprog;

thi de behøver intet Valgsprog. Det ligger

dem i Biddet, de behøver ikke at .stille det

op som noget, der skal huskes. Som den

nøgne Tanke kan udløse en Handling, inden

man har faaet Tid til at iklæde Tanken

Sprogets Ord, saaledes indvirker Traditionen

paa deies Handlinger, uden at de selv gør

sig nogen bevidst Forestilling om, hvorfor de

handler saaledes. Og dette gælder ogsaa

udenfor det rent etiske Omraade. De fleste

Englændere lærer Boksning i Skolen. Og da

deres Fædre i de fleste Tilfælde ogsaa har

lært at bokse, har de Unge i Reglen medfødt

Anlæg for det. xMan har i Livet ofte Brug

for en Slags aandelig Boksekunst, hvor det

gælder om hurtigt at unddrage sig en Fare

og hurtigt at slaa fra sig igen. Ogsaa paa

denne aandelige Boksnings Omraade er de

baade oplært fra Barndommen og ad Arve-

lighedens Vej begunstigede. De tænker ikke

længe over, hvad de skal gøre , de handler

per Instinkt, og deres Instinkt slaar sjældent

fejl. Det er Handlingens Mænd, og som

saadanne har de ikke Brug for de store Ord.

De taler i det Hele taget ikke meget. Og

navnlig naar det gælder deres egne Bedrifter.

I „A Conference of the Powers", hvor For-

fatteren Eustace Cleever opfordrer en ung

Officer til at berette om et lille Felttog mod

Dacoiterne, svarer denne kun med nogle korte

Sætninger og behandler Æmnet, som om det
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Hele kun var en Bagatel. Kun med Van-

skelighed lykkes det Cleever at faa fyldigere

Oplysninger, og da tager Officeren Sagen

helt igennem fra den humoristiske Side sam-

tidig med , at han undres over, at den kan

have nogensomhelst Interesse for Forfatteren,

som han selv betragter med en næsten barn-

lig Beundring.

Nøjagtig den samme Tilbageholdenhed møder

vi i Lampens Aander, anden Del, hvor Tertius

skal fortælle om Stilks sidste Bedrift. Han

svarer

:

„Aa, det var ikke noget. Vi havde nogle

Vanskeligheder oppe i Khye Kheen Bjærgene

for et Par Aar siden, og Stilk kom os til

Hjælp. Det var det hele."

„McTurk saa paa ham med Irlænderens

store Foragt for den faamælte Angelsachser.

"

Mc Turk, maa man vel erindre, er Irlænder,

Kelt, med den brune Plet i Nakken. Og

man vil huske, hvorledes denne samme

Turkey allerede i Drengeaarene blev taget

under Behandling af Stilk og Beetle ; der var

sagtens mere end hans irske Dialekt, der

skulde „sparkes ud af ham".

Man sammenligne disse faamælte, nøgterne

Mænd med Nordens mere følsomme Type.

Jijrgen Jiirgensen rejser til Kongo, kommer

legemlig nedbrudt hjem og skriver Romaner

over sine Feberdrømme. Johannes V. Jensen

valfarter til Bagindien; og i Urskoven, hvor

en Englænder kun vilde lugte Krudt og Vildt

og Læder, der mindes han „Pigens Skød og

den beklumrede Seng" eller han beskriver

med skælvende Forstaaelse Lidihs æteriske

Efteraarsskønhed. Denne allestedsnærværende

Erotik er et Produkt af den Overkultur, der

beriger — eller rettere sagt, forøger — et

Lands æstetiske Produktion paa Bekostning

af Nationens Handledygtighed.

Richard le Gallienne siger i „The Book

Bills of Narcissus" om sin Helt:

„Det var et af de mindre tiltalende Træk

i hans Kunstnertemperament, at han vilde

sige, naar en eller anden Kærlighedshistorie

var bleven afsluttet: „Naa, saa er det forbi.

Men jeg fik tre Sonetter ud af hende.'' Man

vil lægge Mærke til, hvorledes Forfatteren

selv forsigtig tager Afstand fra dette Udslag

af D. A. T. Og Le Gallienne har i en Avis-

artikel stemplet Kipling som raa og brutal

og. meget andet. Le Galliennes unge Digter

regner sine erotiske Oplevelser efter deres

Virkning paa hans Produktion.

Kiplings Mænd er ikke i Stand til at om-

sætte Erotik i Kunst. De omsætter den i

Arbejde, forsaavidt den overhovedet har

været tilstede. Det synes nemlig snarere, at

det er den oprindelige Livskraft, der bliver

omsat i Arbejde, inden den har gennemgaaet

det Mellemstadium, der hedder Erotik. Kip-

ling synes ikke at have noget tilovers for

Erotik som Drivkraft betragtet. I „Wressey

of the Foreign Office", den eneste af hans

Fortællinger, hvor den træder ganske utve-

tydigt frem som saadan, der skildres Manden

som en noget latterlig Figur. Hvilket stem-

mer fuldstændig med et meget betegnende

Dictum af Pinero, der siger „The male aban-

doned is not a pathetic figure". Denne Op-

fattelse er karakteristisk engelsk. Og tænker

man i denne Sammenhæng paa saadanne

Mænd- som Stuckenberg eller Sigbjørn Obst-

felder, saa ser man, hvilken himmelvid For-

skel der er mellem Englands Erotik og

Nordens.

Kiplings Mænd gaar fuldstændig op i

deres Arbejde, de lever og dør med det.

I „The Bridge Builders" ser man, hvorledes

de lever med det, og Yardlej'' Ordes Død i

„Overhovedet for Distriktet" viser, hv^orledes

de i deres sidste Stund stadig har Tankerne

fæstnet ved det, som Livet igennem har

været deres største Interesse. Ligeledes med

Parnesius og Pertinax i „Nis Puk fra Puks

Høj". Og det er værd at lægge Mærke til,

hvorledes Kiplings romerske Centurion fra

Kejsertiden er fuldstændig ens med Kiplings

Anglo-indiske Officer fra det 20. Aarhundrede.

Han bruger den samme Slang, han taler om
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sit Hjem i samme Tone, behandler sine Folk

paa samme Maade og har nøjagtig de samme

Idealer. Saaledes er Kiplings Mænd, hvad-

enten de hører til vor Tid eller til et hvilket-

somhelst andet Afsnit af Historien. I en

Fortælling, der hedder ^Their Lawful Occa-

sions" skildrer Forfatteren en ung Søofficer,

som skal arve Penge og forlader Tjenesten.

Med en løssluppen Trang til Narrestreger,

som en Dreng, der skal forlade Skolen, be-

slutter han sig til at lave Spilopper. Disse

tager Formen af en glimrende udført Bedrift,

idet han under de forestaaende Manøvrer ved

ypperlig Krigskunst og mesterlig Taktik op-

naar at sætte to fjendtlige Krigsskibe ud af

Spillet. Men han gør det ikke som en Be-

drift, han gør det som Narrestreger, for at

more sig.

Saaledes er Kiplings Mænd: stærke, faa-

mælte, samvittighedsfulde, opfyldt af en

uendelig Respekt for Forfædrenes Tradition,

ledet og støttet af nedarvet Instinkt, og af

den Magt, der ligger i saadanne Ord som:

„Korpsaand", „Konduite", Begreber, der er

for dem som et Brystværn, der letter dem

Vejen gennem Livet ved at holde dem inden-

for visse foreskrevne Grænser. Hinsides

Grænsen ligger „The things no fellow can

do". Fremfor at nyde den enkeltes Frihed

foretrækker de at overholde deres egne Love.

Og det gør dem stærke. Overfor mindre

disciplinerede Nationer bliver de, saasnart det

gælder Handling, hurtig de overlegne.

Det er sikkert kun faa af Kiplings uden-

landske Lærere og langtfra alle Englændere,

der forstaar den indre Mening i det Afsnit

at Stilk & Go., der hedder „Deres Fædrelands

Flag". Den er værd at studere. Thi i denne

Fortælling fra Skoledagene ligger Nøglen gemt

til meget i Kiplings øvrige Værker, som ellers

kunde være vanskeligt at forstaa.

Man bør vel erindre, hvilken Slags Drenge

det er. Forfatteren oplyser os

:

„80 "/o af Drengene var født udenfor

Landets Grænser, i Lejr, Garnison, eller i

rum Sø, 5 ^/q af dem var Sønner af Offi-

cerer og agtede at følge deres Faders Livs-

gerning."

Men den Mand, der taler til dem, aner

det ikke og vilde ikke blive klogere af at

vide det. Hr. Raymond Martin er ikke af

deres egne Folk, han er af Almuueskoletypen

og han taler som saadan, med den grelle

Sentimentalitet, man finder i Varietésange og

Olietryk. Han taler om, hvordan

„Nogle af dem ventede inden mange Aar

at opnaa den Ære at blive udnævnt til Offi-

cer af Dronningen og komme til at bære

Sabel."

Han tvivlede ikke om, at nogle af dem

„ivrigt skuede frem imod den Tid, da de

skulde føre deres Mænd imod deres Fjenders

Kugler og betræde Slagmarken i al deres

unge Manddoms Stolthed."

Atter træder Forfatteren hjælpende til og

forklarer

:

„Nu er en Drengs Blufærdighed tifold

dybere end en Piges, thi den blinde Natur

har kun skabt hende til ét Formaal, men

Manden til adskillige. Med bred og kraftig

Haand rev han alle disse Slør ned og tram-

pede dem under sin velmente Veltalenheds

Fødder. Med skrattende Røst talte han højt

om Smaating som Haab om Ære og Drøm

om Hæder, Ting, som Drenge ikke engang

drøfter med deres fortroligste jævnaldrende

Venner. Han pegede paa straalende Maal

for dem, med Fingre, som tilsølede al Straale-

glansen i alle Synskredse. Han profanerede

deres Sjæles hemmeligste Afkroge med Raab

og Gestikulationer. Han bad dem betænke

deres Forfædres Bedrifter, og det paa en

saadan Maade, at de rødmede helt ud i

Ørerne . . . Han besvor dem at kappes med

disse berømmelige Forbilleder, og de vidste

ikke, hvor de skulde gøre af deres Øjne,

saa yderst ubehagelig berørte følte de sig."

Saa tager han Flaget frem.

„Dette, dette var deres Fædrelands haand-

gribelige Symbol, al Ære og Ærbødighed
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værd. Ingen Dreng burde beskue dette Flag,

hvis ikke det var hans Hensigt paa værdig

Maade at bidrage sit til at forhøje dets

uforgængelige Straaleglans. Han svang det

foran dem, et stort engelsk Bomuldsflag,

skinnende i alle tre Farver, og ventede paa

den Bifaldstorden, der skulde lønne hans

Anstrengelser.

"

Denne Talens Slutning, bemærker Forfat-

teren i Parentes, brugte han senere ved et

Vælgermøde og gjorde stormende Lykke.

Man kan godt forstaa det. Men overfor

disse unge Racemennesker har hans rørende

Veltalenhed en anden Virkning.

„De saa til i Tavshed. De havde ganske

vist set den Tingest før nede paa Told-

stationen eller gennem en Kikkert, hejst paa

halv, naar en Brig strandede paa Braunton

Banken; ogsaa paa Golfklubbens Tag og i

Keytes Vindu, hvor en Slags kulørt Sukker-

godt havde et Billede af dette Flag uden paa

Æsken. Men det vajede aldrig over Skolen,

det spillede ingen Rolle i deres Liv. Rektor

havde aldrig nævnt det, deres Fædre havde

ikke forklaret dem dets Betydning. Det var

et lukket Spørgsmaal, noget helligt, noget

for sig selv. Hvad i Navnet af alt, hvad

der var pøbelagtigt, mente da dette Menneske

med at svinge dette Fugleskræmsel for Øjnene

af dem. Maaske han var fuld? Det var en

heldig Tanke."

Her turde man maaske bemærke som en

lille Oplysning, at man i England yderst

sjældent ser et Flag. En Flagstang betragtes

aldeles ikke som hørende til i en Villahave,

og Stueudgaven, som er saa yndet herhjemme,

kendes ikke.

„Flaget laa stadig oprullet paa Pulten . . .

den skrækkelige, gloende Tingest ... en af

Præfekterne traadte ud af Rækkerne . rullede

det hurtigt sammen og smed det lige saa

hurtigt ind i et Skab, hvor Fægtehandsker

og Fleuretter gemtes" . . .

En underlig Form for Generthed, vilde man

sige: — „Fugleskræmsel; skrækkelig, gloende

Tingest" — hvad er det da for Drenge, der

taler saadan om deres Fædrelands Flag ? Men

det er let at forklare. Flaget er, under Hr.

Raymond Martins Behandling, blevet til et

Symbol paa Underklassens sentimentale Chau-

vinisme ; han har trukket det op med store

Linjer og malet det med skrigende Farver,

for dermed at lære dem Patriotismens A-B-C.

Og de rødmer indvendig, uden at vide, hvorfor.

„Det frivillige Kåde korps traadte an næste

Morgen i daarligt Humør og med skamfulde

Ansigter". — Korpset, som for dem var en

Slags Idrætsklub, er af Hr. Raymond Martin

bleven fremvist som en ædel Forening af

vordende Helte. Den Ekcercits, som de havde

betragtet, dels som en Slags Sport, og dels

som et Forstudium til Officerskolens Kursus,

er bleven omtalt som et Udslag af ubehersket

Patriotisme. Og de skammer sig. De har ikke

rigtig Lyst til at begynde.

„Endnu kunde man ved en taktfuld Tavs-

hed have reddet Situationen". — Men saa

kommer Sergeanten, en Underofficer altsaa,

i en 'hvervet Hær, som tager sine Mænd fra

Gadehjørner. Han aner intet om alt det, der

rører sig i Drengenes Indre — han begynder

at tale om Raymond Martins smukke Tale

og det nydelige Flag . . . Fem Minutter

senere er Korpset opløst.

Nogen yderligere Forklaring eller Kommen-

tar vilde sikkert være overflødig. Man ser,

hvorledes Kiplings Drenge, som ogsaa Kip-

lings Mænd, instinktmæssigt og ubevidst hyl-

der den Læresætning, som er „The Lesson

of their Race, to put away all emotion."
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TYRKIET
Af Dr. phil. R. Besthorn.

DEN 24. Juni meldte Telegrammer

fra Konstantinopel, at nogle alba-

nesiske Officerer og Soldater under An-

førsel af Taliiar Bey var deserterede fra

Monastir og havde sluttet sig til de al-

banesiske Oprørere. Den tyrkiske Rege-

ring erklærede, at Mytteriet kun havde

lokal Betydning. Maanedsdagen derefter

var det ungtyrkiske Parti, „Komiteen"

og Ministeriet Said Pacha styrtet. Der

var den Gang lige forløbet fire Aar,

siden den nye, den ungtyrkiske Æra be-

gyndte i Tyrkiet.

Den 23. Juli 1908 proklamerede Ung-

tyrkerne, „Komiteen for Enhed og Frem-

skridt", Forfatningen i hele Makedonien,

og Komiteen telegraferede til Jildiz-

Kiosken, at 2. (Adrianopel) og 3. (Salo-

niki) Armékorps vilde marchere mod
Konstantinopel, hvis Forfatningen ikke

inden 24 Timer var proklameret. Der

blev hele Natten holdt Raad i Sultanens

Palads. Den 24. Juli om Morgenen Kl.

4 gav Abdul Hamid efter for Storvezi-

ren, Said Pachas, og den gamle Kiamil

Pachas Forestillinger. Sultanen udstedte

et Dekret, der genindførte Forfatningen

af 1876 og paabød Valg til et tyrkisk

Parlament. Den nye Æra blev afbrudt

ved den gammeltyrkiske Revolution af

13. April 1909, men Chefen for Armé-

korpset i Saloniki, Mahmnd Shevket Pacha

stillede sig paa Ungtyrkernes Side, og

Chefen for Konstantinopel-Korpset, Nazim

Pacha indtog en „neutral" Holdning.

Den 24. April havde Mahmud Shevket

fuldført „Erobringen af Konstantinopel".

Den 27. April maatte Abdul Hamid ab-

dicere, og Mahmud V blev udraabt til

Sultan.

Ungtyrkerne sad nu fast i Sadlen; de

skulde vise, om de ogsaa forstod at vide.

De red til en Begyndelse daarligt, og

bedre Ryttere blev de ikke med Tiden.

Den ungtyrkiske Bevægelse var ikke ud-

gaaet fra Folket, men tra et hemmeligt

Selskab, „Komiteen for Enhed og Frem-

skridt", der var stiftet af og lededes af

Mænd, som havde levet længe i Land-

flygtighed, særlig i Paris, og var uddan-

nede i de radikale franske Frimureres

Skole; de havde mistet Forstaaelsen

for den store tyrkiske Befolknings Tro

og Følelser. Det hamidiske Regimente

havde afskaaret dem enhver Mulighed

for at paavirke den offenlige Mening paa

anden Maade end ved revolutionære

Agitationsskrifter, der blev indsmuglede

i stor Mængde i Tyrkiet. De havde søgt

og fundet den Magtbasis, de behøvede,

i Embedsstanden og navnlig i Otficers-

korpset, men ogsaa Revolutionens mili-

tære Pionerer var for den største Del

opdragne i Udlandet, og deres Tanke-

gang og Færd prægedes meget ofte at

en Blanding af Halvdannelse og halvt

forstaaede radikale Ideer og Teorier.

Der var en Mand, som burde have gre-

bet Tøjlerne og med anerkendt Prestige

og Autoritet kunde have banet Vej for

en virkelig ny Æra: „Konstantinopels

Erobrer" Mahmud Shevket. Han er en

brav Mand og dygtig General, men han

savner politiske Evner, og han savner

vistnok ogsaa den rette Energi til at

optræde som det tyrkiske Riges Red-

ningsmand. Man har i lang Tid havt

den Opfattelse, at Ungtyrkernes sejrrige

General, der ikke selv hørte til Komi-

teen og i lang Tid søgte at holde sig

udenfor de politiske Kampe, var en tyr-

kisk Cromwell. Man ved nu, at „Kon-
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stantinopels Erobrer" ikke en Gang var

en energisk og bestemt Mand, at han

først efter megen Vaklen halvvejs lod

sig tvinge til at marchere mod Jildiz-

kiosken, og at hans politiske Neutralitet

var et Udslag af Svaghed. Svagelig var

han ogsaa bleven, tildels ved Over-

anstrængelse ; som Krigsminister søgte

han selv at lede alt, og han arbejdede

Dag og Nat, men uden dog derfor at

faa Hæren fastere i sin Haand.

Under disse Forhold fik Komiteens

civile Elementer, først og fremmest Dsha-

vid Bey og Talaat Bey, den egenlige Le-

delse. Baade Dshavid og Talaat var

dygtige Mænd, navnlig var Dshavid,

der den 29. Juni 1909 blev Finansmini-

ster, en dygtig Finansorganisator, og

han har Æren af at have løst den store

Opgave, at udarbejde det tyrkiske Riges

første Finanslov. Men en sympatetisk

Personlighed var han ikke, hans Mod-

standere benyttede hans jødiske Afstam-

ning til at mistænkeliggøre ham — man
lavede endog en Fabel, som vandt Til-

tro, om, at han vilde sælge Palæstina

til Zionisterne! Talaat gjorde sig lige-

frem forhadt, og han bærer først og

fremmest Ansvaret for den kortsynede

Centralisations- og Undertrykkelsespoli-

tik, der drev de tapre Albanesere til Op-

rør og dermed lagde Grunden til Ung-

tyrkernes Fald.

Man kunde egenlig have ventet, og

mange ventede, at de ungtyrkiske Magt-

havere, der i Teorien var radikale —
endog ultraradikale — Europæere, vilde

have indviet en liberal Æra ogsaa med
Hensyn til de ikke-tyrkiske Nationaliteter

i Sultanens Rige. Ungtyrkerne skuflede

disse Forventninger, maaske fordi de

ansaa det for klogt at tilfredsstille Hæ-
ren og søge at forsone de gammeltyr-

kiske Kredse ved en udpræget stortyr-

kisk Rigspoliiik. De ungtyrkiske Mini-

sterier, der vekslede med en ildevars-

lende Hyppighed, førte i ethvert Tilfælde

en udpræget tyrkisk Centralisationspoli-

tik, der vakte Misstemninger og Oprør i

Arabien og i Albanien.

De tapre Albanesere, der ved deres

krigeriske Egenskaber og deres Lands

geografiske Beliggenhed har saa stor

Betydning for Bevarelsen af Resterne at

det tyrkiske Rige i Europa, havde under

Abdul Hamid haft en særlig begunstiget

Stilling, og Garnisonen i Jildiz-Kiosken

bestod væsenlig af albanesiske Garde-

tropper. Ikke desto mindre havde de

albanesiske Regimenter i Monastirs Gar-

nison tappert kæmpet for Ungtyrkerne,

hvis Førere havde lovet Albaneserne, at

deres Særrettighederne skulde blive re-

spekterede. Da Ungtyrkerne kom til

Magten, respekterede de ikke disse Løf-

ter. De ansaa et nationalt Albanien for

den væsenligste Hindring for deres pan-

tyrkiske Planer. Albaneserne havde med-

virket til at styrte det hamidiske Regi-

mente, tordi Abdul Hamid, hvor meget

han end begunstigede Albaneserne, hin-

drede den albanske Intelligens i at gen-

nemføre Planer om en Forbedring af

Skolevæsenet, bl. a. med Anvendelse af

latinsk Skrift i Stedet for de arabisk-

tyrkiske Skrifttegn. Allerede i de første

Maaneder efter Forfatningens Indførelse

maatte Albaneserne erfare, at de ung-

tyrkiske Embedsmænd bekæmpede For-

søgene paa at oprette albanesiske Skoler

og Foreninger, og at Komiteen ved et

stærkt Valgtryk hindrede Valg af natio-

nalsindede Albanesere. Da Abdul Ha-

mid var styrtet, optraadte Ungtyrkerne

med den største Hensynsløshed. De
vakte navnlig Forbitrelse i Albanien ved

store Skattepaalæ'g, ved at sende de al-

banesiske Regimenter til Arabien, ogsaa

kaldet „de tyrkiske Troppers Grav", og

ved at konfiskere Albanesernes Vaaben
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— for saa vidt som Autoriteterne kunde

faa fat i dem. Allerede i 1909 udbrød

en stor Opstand i Albanien, som sent

blev dæmpet efter mange blodige Kgmpe,

der tvang den tyrkiske Regering til at

opbyde en Troppestyrke paa over 50,(X)0

Mand. Nye Oprør udbrød ved „Sne-

smeltningen" i 1910, 1911 og 1912.

Opstanden i 1911, der nær havde

medført en Krig mellem Tyrkiet og

Montenegro, var kun blevet dæmpet ved

store Løfter om Reformer, og den tyr-

kiske Regering sendte da ogsaa en Re-

formkommission, under Ledelse af den

ungtyrkiske Fører, Indenrigsminister Had-

shi Adil Bex, til Albanien. Han fik en

fjendtlig Modtagelse — paa hans Rejse

fra Ipek til Djavoka blev han overfaldet

og mistede i Kampen sin Livlæge, tre

Officerer og nogle Soldater. Hans Re-

formvirksomhed bidrog ikke til at for-

sone Albaneserne. Han og hans Reform-

kommission aflagde ganske vist en Be-

retning, ifølge hvilken Englænderen Gra-

ves havde udarbejdet en Plan til de nød-

vendige Skattereformer, og Kommissio-

nen havde reformeret de højere Skoler i

Ueskiib, Prishtina, Prizrend, Ipek og

Tachlidsha og oprettet 82 Landsbyskoler.

Men Albaneserne paastod, at disse Skole-

reformer kun sigtede til at give en rent

tyrkisk Undervisning, medens albanesi-

ske Skoler blev lukkede og Lærerne for-

drevet. Albaneserne beklagede sig over,

at man skulde vedblive at bruge den

tyrkiske Skrift, at de albanesiske For-

eninger og Blade blev undertrykte, at

Skatterne blev mere og mere tryk-

kende, uden at der blev gjort noget for

at forbedre Forholdene, ganske særligt

de umulige Veje, i Albanien, og at al-

banesiske Rekruter stadigt blev sendte

til Arabien. Ved Valgene til det nye

Deputeretkammer øvede de ungtyrkiske

Embedsmænd et hensynsløst Valgtryk

og hindrede Valget af nationale albane-

siske Deputerede.

Da „Sneen smeltede'' i Foraaret 1912,

udbrød der atter Oprør i Albanien. Det

var atter tyrkiske Embedsmænds Hen-

synsløshed, der fremkaldte Oprørsbevæ-

gelsen. Kaimakanen i Djakova befa-

lede, at Bønderne for Fremtiden kun

maatte fælde Træer, der var udviste af

Regeringens Embedsmænd, og for hvilke

der var betalt en vis Afgift. Bønderne i

de Distrikter, hvis Hovederhverv er Træ-

handel, gjorde Oprør, Oprøret bredte sig,

og i Begyndelsen af Maj var de tyrki-

ske Tropper og Embedsmænd fordrevne

fra en stor Del af Albanien. Regeringen

i Konstantinopel beredte sig atter til at

dæmpe den albanesiske Bevægelse med
Vaabenmagt — men saa svigtede Hæ-
ren. Krigsministeren befalede Monastir-

Korpset at sende Tropper mod Oprø-

rerne og Desertørerne; Korpset svarede

ikke og rørte sig ikke af Stedet. Korps-

kommandørerne i Saloniki og Adrianopel

lod forstaa, at Officererne ikke vilde

kæmpe mod deres Kammerater. Da den

en Gang almægtige og overmaade popu-

lære Mahmud Shevket derefter befalede

AbduUah Pacha, der stod ved Smyrna

med en Hær paa 60,0(X) Mand for at

afværge eventuelle italienske Landgangs-

forsøg, blev hans Befalinger ogsaa her

afviste, og da Mahmud Shevket afsatte

x-\bdullah Pacha fra hans Kommando,

overhørte Pachaen ogsaa denne Ordre.

Først nu saa man, at det ungtyrkiske

Regimente vaklede. iMan havde nok

vidst, at de ungtyrkiske iMagthavere

strax havde vakt Misstemninger i Hæren,

da de — trods deres Forsikringer om,

at de, i Modsætning til Abdul Hamid,

vilde forstaa at hævde det tyrkiske Ri-

ges Integritet — fandt sig i, at Kejser

Franz Joseph definitivt indlemmede Bos-

nien og Herzegovina i sit Rige. Man

771 =



Tyrkiet

vidste ogsaa, at de tyrkiske Officerer

bittert bebrejdede de ungtyrkiske Magt-

havere og navnlig Shevket Pacha, at de

ikke i Tide havde truffet Forholdsregler

til at forsvare Tripolis og Kyrenaika, og

de tyrkiske Patrioter var saa meget mere

forbitrede, fordi Arabernes energiske Op-

træden mod de italienske Erobrere vakte

Frygt for. at der skulde blive oprettet et

arabisk Kalifat, som vilde tage Magten

fra Tyrkerne. Men ingen synes at have

anet. hvor dybtgaaende denne Bevægelse

var, og man blev saare overrasket, da

man erfarede, at den ungtyrkiske Komi-

tés tilsyneladende afmægtige Konkurrent,

„den liberale Entente", som ved de sidste

Valg til Deputeretkamret led et fuldstæn-

digt Nederlag, med Held havde agiteret

i Hæren, at der havde dannet sig en

Række oprørske „Officersforeninger",

blandt hvilke „Hifs-i-JValau" („Vagten

for Fædrelandet") var den mest udbredte,

og at disse Foreninger, der talte talrige

Tilhængere i alle tyrkiske Armékorps,
havde sluttet sig sammen i en stor og
mægtig OfjicersUga.

Da den ungtyrkiske Komite i 1908

traadte trem og tog Magten i det tyr-

kiske Rige, kendte man kun lidt til denne

hemmelige Forbindelses LMvikling og
Organisation. Man kender endnu min-

dre til den nye hemmelige Forening, der

nu har taget Magten i Sultanens Rige,

og til dens Historie, men man kan dog
nok i Hovedtrækkene fastslaa den nye

Revolutionsbevægelses Udvikling. De
ungtyrkiske Magthavere var Parvenuer,

der misbrugte deres Magt. De krænkede
de gamle Traditioner og fortrængte de

gamle Magthavere og deres Embedsmænd
til Fordel for deres egne Tilhængere, og

Mahmud Shevket havde begunstiget de

unge Elementer i Officerskorpset og der-

ved vakt dyb Harme hos de ældre Offi-

cerer. Da de ældre Officerer efterlig-

nede det af Komiteen givne Exempel og
dannede hemmelige Forenmger til at be-

kæmpe UngtjTkerne. viste det sig, at

Mahmud Shevket paa Grund af Tripolis-

affæren var bleven saa forhadt, at ogsaa

de unge Officerer svigtede ham. Bevæ-
gelsen støttedes mægtigt af det ortho-

doxe Parti, der selvfølgeligt havde større

Magt over Masserne, end man skulde

tro efter det ungtyrkiske Regimentes

Debut. De Liberales Forbitrelse over det

Valgtryk, som den ungtyrkiske Regering

øvede under Valgkampen efter Deputeret-

kamrets Opløsning den 18. Januar, de

vidt udbredte konservative Foreninger,

navnlig „Ittihad-i-Muhamedije", der hav-

de sit Hovedsæde i Saloniki, støttede

de misfornøjede Officerer. En lille .Mand

med et elskværdigt Ydre, Mahmud
Shevkets tidligere Ven og Fortrolige, den

kække Kavallerioberst SadikBex, der i 19(38

havde vist, at han forstod sig paa at

lave Rev'olution, s^'nes i al Hemmelighed

at have organiseret den Bevægelse, der

saa pludseligt og saa overvældende kom
til Udbrud, da Officerer og Soldater fra

Monastir-Korpset under Tahiar Beys Le-

delse i Slutningen af Juni drog ud i

Bjergene og sluttede sig til de albanesi-

ske Oprørere — og da Officererne næg-

tede at marchere mod deres Kamme-
rater.

De ungtyrkiske Førere saa Afgrunden

aabne sig fra alle Sider for at opsluge

dem. De søgte at redde det ungtyrkiske

Regimente ved at kaste Krigsm.inister

Mahmud Shevket over Bord, og „Kon-

stantinopels Erobrer", der var syg og

udslidt, gjorde kun ringe Modstand. Den

9. Juli indgav han sin Demission og blev

udnævnt til Senator.

Det viste sig snart, at den ungt\'rki-

ske Komite og dens Storvezir, den

gamle, intrigante Said Pacha, der havde

forstaaet i rette Tid at forlade den sjm-
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kende hamidiske Skude" og slippe om
Bord i den nye Æras Statsskib, havde

forregnet sig, da de ofrede Mahmud
Shevket. Officersligaen og Albatieserne,

der gik Haand i Haand, forlangte, at

det tidligere Ministerium Hakki med dets

og Ministeriet Said Pachas Krigsminister,

Mahmud Shevket, skulde sættes under

Anklage, at Deputeretkamret, hvor Ko-

miteen ved hensynsløst Valgtryk havde

faaet Magten, skulde opløses, at Mini-

steriet Said skulde afløses af et nyt Mi-

nisterium med den Soaarige engelsk-

venlige og antityske Ex Storvezir Kiaiuil

Pacha som Storvezir, og at alle Albane-

sernes Fordringer, der gik ud paa at

sikre Albanien Selvstyre, skulde opfyldes.

Said Pacha og Komiteen lod, som om
de overhørte disse Fordringer, men da

Ungtyrkernes Storvezir søgte at faa en

Krigsminister, viste det sig, at de Gene-

raler, han henvendte sig til, ikke turde

eller vilde træde ind i Kabinettet uden

Officersligaens Tilladelse, og den Tilla-

delse kun kunde faas ved Opfyldelsen af

Ligaens Betingelser, først og fremmest

ved Deputeretkamrets Opløsning, der

kunde forudses at ville give det ungtj'r-

kiske Regimente Dødsstødet.

Saa fandt de ungtyrkiske Ledere paa

at foranstalte en stor parlamentarisk Ko-

medie.

Denne mærkelige Komedie blev ind-

ledet med følgende „Dementi", der den

14. Juli blev udsendt af .,Agence Otto-

mane" :

„De Rygter, der udspredes om de hem-

melige Officersforeninger i Armeen, er

overdrevne. Naar man navnlig paastaar,

at Officererne har forlangt Kabinettets

Tilbagetræden og Kamrets Opløsning,

siger man dermed, at Officererne forlan-

ger noget, som er uforeneligt med For-

fatningen, paa hvilken de har aflagt Ed.

Det kan ikke antages, at der i Armeen

hersker Khalif-Tendenser, der vilde med-

føre Krænkelsen af denne Ed."

Det var et meget ubehændigt Dementi,

og det vakte stor Forbitrelse hos Offi-

cersforeningerne. Til Gengæld blev den

parlamentariske Komedie, som den næste

Dag blev opført i Deputeretkamret, sat i

Scene med virkelig fremragende Dygtighed.

Den 15. Juli oplæste Udenrigsminister

Assim Bey i Deputeretkamret et behæn-

digt affattet optimistisk Exposé om den

udenrigspolitiske Situation. Derefter holdt

Storvezir Said Pacha en stor, omhygge-

ligt udarbejdet Tale om
,
den udenrigske

og indenrigske Politik. Til Slutning gav

Kamret med vældigt Flertal — 194 Stem-

mer mod 4 — Ministeriet et Tillidsvotum.

Man mente almindeligt, at Situationen

i Tyrkiet var bleven betydeligt forbedret

ved Kamrets Tillidsvotum. Det viste sig

hurtigt, at Kamrets Mening var aldeles

ligegyldig, at det var Officersligaen, der

havde det afgørende Ord, og Ligaen

truede med, at Hæren vilde marchere

mod Konstantinopel, hvis Ministeriet

Said ikke hurtigt forsvandt. Said Pacha

og Komiteens Ledere gik stadigt for-

gæves paa Jagt efter en Krigsminister.

De mente den 16. at have fundet den

Mand, de søgte, og der meldtes fra Kon-

stantinopel, at Muktar Ghazis' Søn,[Mach-

mud var udnævnt til Krigsminister. I Vir-

keligheden stillede han lige saa umulige

Betingelser, som de andre Krigsminister-

emner havde stillet, og nu indtraadte der

fuldstændig Opløsning i Ministeriet. Fi-

nansministeren havde tiukket sig tilbage,

og den 16. om Aftenen tilstillede Marinemi-

nister Churchid Pacha, der midlertidigt le-

dede ogsaa Krigsministeriet, Sultanen sin

Afskedsbegæring, uden at underrette Said

Pacha om dette Skridt. Da Said Pacha

fik Underretning herom, indgav ogsaa

han — den 17. — sin Afsksdsbegæring.

Sultanen bad Ministrene — ogsaa Chur-
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chid Pacha — om midlertidigt at lede

Forretningerne.

Nu gjaldt det for Sultanen og Komi-

teen om at finde en Storvezir. Den æld-

gamle Kiamil Pacha var villig nok til

atter at tage Magten, men ham vilde

Komiteen nødigt betro sig til. Sultanen

henvendte sig da, som man tidligere

havde bebudet, til den tyrkiske Gesandt

i London, Tewfik Pacha, der havde været

Medlem af det ungtyrkiske Kabinet. Da
man i Konstantinopel forudsaa, at Tew-

fik vilde rejse Vanskeligheder, tilbød Sul-

tanen ham ikke Storvezirposten, men
telegraferede til Tewfik, at han var iid-

lueviit til Storvezir. Tewfik besvarede

foreløbigt denne Befaling med ikke at

svare. Først Natten mellem den 18. og

19. indløb hans Svar — han forlangte

Parlamentets Opløsning. Den Betingelse

turde Sultan Mahmud, der endnu stod

under den ungtyrkiske Indflydelse, ikke

gaa ind paa, og Komiteen søgte at be-

nytte denne Forvirring til at holde Said

Pacha ved Magten. Det var et for Sul-

tanen og for Rigets indre Fred farligt

Forsøg. Den 18. Juli udsendte Militær-

ligaen — der nu kaldte sig „Chalaskiar

Zapytan Grupu" o: „de frelsende Offi-

cerers Gruppe" — en Proklamation, der

var direkte rettet mod Ministeriet.

Det tyrkiske Rige — hed det i dette

mærkelige, tildels hieget naive Dokument
— befinder sig atter i en kritisk Stilling

og gaar paa Grund af en udygtig Rege-

rings Misregimente hurtigere, end i Ab-

dul Hamids Tid, sin Undergang i Møde.

Hele Europa mener allerede, at Tyrkiet

ikke kan vedblive at bestaa som selv-

stændig Stat. Fed Rigets truende Opløs-

ning synes Officererne at være mest truede

i deres Existens. I Tilfælde af Tyrkiets

Undergang er de og deres Familie 'pris-

givne Nød og Elendighed. Det er Offi-

cererne, der har styrtet Abdul Hamids

Regimente og genoprettet Forfatningen

;

de har derfor ogsaa den Pligt, nu at

vaage over, at Riget ikke ved nogle

udygtige Personers Hjælp paany bliver

bragt til Afgrundens Rand. Det var

nødvendigt, at Forfatningens Grundsæt-

ninger virkelig blev gjort gjældende. For

at opnaa dette havde de mest fremskred-

ne og mest offerberedvillige Officerer

dannet en Forening, „de frelsende Offi-

cerers Gruppe". Alle ligesindede Offi-

cerer opfordredes til at indtræde i denne

F'orening, der opstillede følgende For-

dringer: 1. Det nuværende Ministerium

maa afløses af et Kabinet, der bestaar

af anstændige Mænd og nyder Europas

Tillid. 2. Det skal ubetinget hindres, at

hemmelige Indflydelser gør sig gældende

med Hensyn til Regeringsforretningerne.

3. Strax efter Kabinetsskiftet skal det af-

gøres, om det nuværende Kammer er

valgt efter Folkets Villie. Hvis Under-

søgelsen viser det modsatte, skal Kam-
ret opløses, og ved de nye Valg maa
hverken Politi eller Gendarmeri med-

virke. Kaar disse Fordringer er opfyldte,

skal samtlige Officerer ajholde sig fra en-

hver politisk Firksomhed saa længe, som
Forfatningen ikke synes at være truet!

Officersligaen fordrede altsaa, trods

alle Fraser, hverken mere eller mindre,

end at Officersligaen skulde have den

højeste kontrollerende Myndighed i Riget,

og de forlangte , at deres Fordringer

skulde opfyldes inden 48 Timer. Den

ungtyrkiske Komite gjorde et nyt for-

tvivlet Forsøg paa at redde sit Ministe-

rium og sin Magt. Den bevægede Sultan

Me/iDicd til at besvare Officersligaens

Manifest med lølgende Proklamation:

„Ifølge Kabinettets Demission har jeg,

i Overensstemmelse med Forfatningen,

efter at have hørt Senatets og Kamrets

Præsident, opfordret Tewfik Pacha til at

overtage Storvezirposten. Jeg ønsker og
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anser det for nødvendigt, at det nye

Kabinet kommer til at bestaa af uaf-

hængige Personligheder med stor Erfaring.

„I Gaar blev der i nogle (!) Officerers

Navn tremføri Fordringer, der strider

mod Forfatningen og Sultanatets og Ka-

lifatets Rettigheder, som maa agtes af

alle. I den Overbevisning, at der i Ar-

meen, hvis øverste Chef jeg er, ikke fin-

des en eneste Soldat, som formaar at

opstille Fordringer, der strider mod For-

fatningen, som han har aflagt Ed paa,

gaar jeg ud fra, at de Soldater, der for

et øjeblik har glemt deres militære Plig-

ter, er et forsvindende Mindretal. Da
det er Soldatens Pligt, at agte Disciplin,

Orden og Subordination, maa de, der

hører til Militærstanden, afholde sig fra

Politik, nøje udføre deres Foresattes Be-

falinger og udelukkende hellige sig Fæ-

drelandets Forsvar. At handle mod disse

Forskrifter, betyder Forræderi mod Folk

og Fædreland. Det er disse alvorlige

Begivenheder, der har opmuntret Fjen-

den til i Gaar Nat at trænge frem lige

til Hovedstadens Porte. (Der sigtes her

til, at en Afdeling italienske Torpedo-

baade var trængt ind i Dardanellerne.)

„Jeg paalægger Krigsministeren at lade

denne Irade oplæse for hele Garnisonen

i Hovedstaden og iøvrigt komme til

samtlige Troppers Kundskab."

Denne Irade blev oplæst ved Selam-

liken den 19. Juli; den blev modtaget

med ildevarslende Taushed, og den vakte

stor Forbitrelse i Officerskorpset. Saa

greb Tronfølgeren, Abdul Aziz' Søn, den

55aarige Jnsuf Izzeddin ind. Tronfølge-

ren, der i sin Tid var Gardens Chef,

har Ord for at være en bestemt Mand,

han stod paa Officerernes Side, og han

optog nu Kampen mod Komiteen. Den

svage Sultan, der rundt om sig hørte

Ordet „Abdikation", tog sig nu sammen.

Allerede den 19. Juli om Aftenen ud-

stedte Sultan Mehmed V Befaling til, at

ingen af den ungtyrkiske Komites Førere

mere maatte betræde Paladset.

Søndag den 21. Juli afholdt Komiteen

et hemmeligt Møde, men dens Ledere

opnaaede kun at blive overøste med Be-

brejdelser for at have skjult de virkelige

Forhold. Samme Dag indtraf der fra

Albanien Efterretninger, som viste, at

Oprørerne og Tropperne havde gjort fæl-

les Sag, og at deres Førere traf Forbe-

redelser til at marchere mod Konstanti-

nopel. Albanien — hed det — staar i

Flammer! Saa besluttede Sultan Meh-

med at lade den ungtyrkiske Komite

falde. Efter en langvarig Raadslagning

i Sultanens Palads anmodede Sultanen

den gamle Sejrherre fra Kars, „den sejr-

rige" Alinied Muktar Pacha, om at danne

et Ministerium.

Den gamle Ahmed Muktar har været

en tapper General, men han havde aldrig

spillet nogen politisk Rolle. Efter den

russisk-tyrkiske Krig fik han, ligesom

Osman Pacha, Titlen „Ghazi", den Sejr-

rige; i Aaret 1884 blev han sendt som
Sultanens Repræsentant til Ægypten. Da
han efter Revolutionen vendte hjem, blev

han udnævnt til Præsident for Senatet,

men heller ikke i denne Stilling blandede

den gamle Mand — han er født 1832 —
sig i de politiske Forhold. Naar Sultanen

nu henvendte sig til Muktar Pacha for

at faa ham til at stille sig i Spidsen for

et nyt Ministerium, maa Sultanen og

hans Raadgivere vel have ment, at Muk-

tar Pacha paa Grund af sin gamle Be-

rømmelse var vel skikket til Topfigur,

og at det vilde gøre et godt Indtryk i

de nu ledende Officerskredse, at ikke

en af de i tysk Skole uddannede „Gene-

ralstabsmænd", men en General, der repræ-

senterede den gamle tyrkiske Æra, og tilmed

repræsenterede den som Sejrherren ved

Kars. traadte i Spidsen for Regeringen.
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Den 86aarige Kiami! Pacha var i Vir-

keligheden den nye Militærligas og Tron-

følgerens Mand. Han havde altid været

Englands Ven og den tyske Indfl^^delses

Modstander, han var Ungtyrkernes svorne

Fjende, og han udgav for et halvt Aars

Tid siden et politisk Flyveskrift, hvori

han skarpt kritiserede den ungtyrkiske

Politik og bebudede, at Ungtyrkerne vilde

falde for Hærens Misstemninger. Trods

sin høje Alder er Kiamil endnu en handle-

kraftig Mand. Man har vel ment, at

han var for udpræget en politisk Høv-

ding til strax at træde i Spidsen for Re-

geringen, men man var nødt til at regne

med ham. Man tilbød ham Udenrigs-

ministeriet og lod ham forstaa, at han

snart vilde blive Storvezir, og det hed

sig den 22. Juli, at han havde slaaet til.

Han trak sig dog alter tilbage, maaske

fordi han som bestemt Modstander af

Tyskland ogsaa paa den Plads vilde

være en for udpræget Personlighed ; men

man forbeholdt ham en anden Porte-

feuille, og Ahmed Muktar dannede der-

efter Tirsdag den 23. Juli „et stort Mi-

nisterium" med tre tidligere Storvezirer:

Kiamil Pacha som Præsident for Stats-

raadet, Hussein Hilmi Pacha som Justits-

minister og Ferid Pacha som Indenrigs-

minister. Mahmud Shevkets gamle Mod-

stander Nazim Pacha overtog Krigs-

ministeriet; Storvezirens Søn, General

Mahmud Muktar blev Marineminister,

Zia Pacha Finansminister, Senator Nora-

dunghian Udenrigsminister. Ingen Ung-

tyrk havde Sæde i .,Storvezinmnisterict'\

Ikke blot det ungtyrkiske Ministerium,

selve det ungtyrkiske Regimente var

dermed styrtet — lige fire Aar efter For-

fatningsproklamationen ; men Ungtyrkerne

opgav endnu ikke Kampen. De raadede

da ogsaa over en god Partiorganisation,

en Del af Officerskorpset begyndte at

demonstrere mod Officersligaen, og Muktar

Pacha maatte kæmpe med lignende Van-

skeligheder, som Said Pacha før ham.

P'erid Pacha meldte fra Lausanne, at han

ikke vilde overtage Indenrigsminister-

portefeuillen, og selve Storvezirens Søn

truede med at træde tilbage. Militær-

ligaen truede desuden med at træde i

Opposition mod Ministeriet og forlange,

at Muktar skulde vige for Kiamil.

For begge Parter, baade for Komiteen

og for Officersligaen, stod alt paa Spil.

Hvem der egentlig ledede Officersligaen,

ved man ikke; man ved kun, at „en

Officer" den 24. Juli om Aftenen i De-

puteretkamrets Formand, Halil Beys Hjem

afleverede følgende mildest talt meget

uhøflige Ultimatum: „De har ikke ladet

Dem nøje med at begaa ulovlige Hand-

linger i Komiteen og i Kamret. De har

ogsaa foretaget Skridt hos Sultanen.

Deres Optræden fortjener en Revselse.

Vi vil ikke besmitte vore * Hænder med

urent Blod og tilstiller Dem følgende

Opfordring: Bevis inden 48 Timer, at

De ikke er nogen Hindring for Kamrets

eller rettere Deres Teaterklubs Opløsning ;

ellers gør vi vor Pligt og udfører de

vedtagne Foiholdsregler." Dette Ulti-

matum var forsynet med et rødt Segl,

hvori der stod „de frelsende Officerers

Gruppe".

De ungtyrkiske Førere synes at ha\e

ment, at dette Ultimatum kunde benyttes

til at vende Stemningen mod Officers-

ligaen. Komiteen var desuden blevet

opmuntret ved, at 3CX) Officerer fra

Adrianopel- Korpset, der var kommet til

Konstantinopel, erklærede, „at de vilde

støtte Komiteen og forhandle med deres

Kammerater i Hovedstaden om at træffe

Foranstaltninger til at beskytte Deputeret-

kamret". Disse Officerer paastod, at de

stadigt fra Kammerater i Rumelien og

Adrianopel modtog Telegrammer, der be-

viste, at den ungtyrkiske Komite kunde
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gøre Regning paa Tilslutning fra en be-

tydelig Del af Hæren.

I Deputeretkamrets Møde den 25. Juli

oplæste Kamrets Præsident det „Ultima-

tum", som han den foregaaende Aften

havde modtaget fra „de frelsende Ofli-

cerers Gruppe", og som forlangte, at

„Teaterklubben" skulde lukkes inden 48

Timer. „Jeg vil," sagde Præsidenten,

da han havde oplæst „Officersgruppens"

Ultimatum, „gøre min patriotiske Pligt

frit og uden at lade mig skræmme af

Trusler. " Kamret hilste denne Udtalelse

med Begejstring, og Flertallet raabte:

„Vi vil sejre eller dø!" Det ungtyrkiske

Partis Præsident Said Bey opfordrede

Kamret til at yde modig Modstand; en

anden ungtyrkisk Fører fremhævede, at

det nye Ministerium ikke havde givet

Møde, og truede med, at Kamret vilde

styrte Ministeriet, hvis Ministrene ikke

kom tilstede. Endelig Kl. 6 om Aftenen

kom Krigsminister Nazim Pacha. Han

betegnede det saakaldte Officers-Ultima-

tum som „Bluff" og erklærede, at man
søgte efter den Officer, der havde afle-

veret Brevet, og at han selvfølgelig vilde

blive straffet.

Der var ikke megen Udsigt til, at Na-

zim Pacha, der altid havde været en be-

stemt Modstander af Komiteen, vilde

skride ind mod Militærligaen, men de

ungtyrkiske Førere, der søgte at vinde

Tid, nøjedes med Krigsministerens Løfte.

Paa den anden Side viste der sig heller

ikke Tegn til, at Militærligaen virkelig

vilde skride til „at lukke Teaterklubben",

og der fremkom nye Vidnesbyrd om, at

ikke hele Officerskorpset havde svigtet

Ungtyrkerne. Den 27. Juli overrakte

fire Majorer Kamrets Præsident et Mani-

fest, undertegnet af „MiliUerhomiteen iU

Forsvar for Forfatningen'' ; denne Militær-

komite erklærede, at den var rede til at

forsvare Kamret mod ethvert Angreb.

Militærligaen foretog sig intet, og Mi-

nisteriet og den ungtyrkiske Komites

Modstandere maatte regne med, at Ko-

miteen havde en fast Organisation, som
ikke var til at foragte. Komiteen afven-

tede Begivenhedernes Gang. Den 28.

Juli lykkedes det endelig Ahmed Muktar

at fuldføre Dannelsen af det nye Kabinet.

Ferid Pacha overtog Præsidiet i Senatet^

Finansminister Zia Pacha blev Indenrigs-

minister, og Medlem af Finanskommis-

sionen Abdurrahman Bey overtog Finans-

ministeriet.

Med stor Spænding afventede man,

om Ministeriet nu vilde opfylde Militær-

ligaens Fordring og opløse eller i det

mindste hjemsende Kamret. Da Mini-

steriet ikke gav iMøde i Kamret den 29.

Juli, udbredte der sig foruroligende Ryg-

ter. De ungtyrkiske Førere søgte at for-

handle med Ministeriet og begav sig den

29. Juli om Aftenen til Storveziren for

at erklære, at deres Parti kunde gaa ind

paa en lovmæssig Opløsning af Kamret

— altsaa med Senatets Samtykke —

,

naar Regeringen garanterede, at de nye

Valg vilde blive ledede upartisk, og at

den ikke vilde foretage nogen Foran-

dring i Administrationspersonalet. Stor-

veziren svarede, at han vilde drøfte Sa-

gen med de andre Ministre.

Ungtyrkernes Førrere søgte at bevare

de lovlige Former og paalagde deres

Partifæller rundt om i Landet at undgaa

enhver Konflikt med Autoriteterne. Mi-

nisteriet havde besluttet at opløse Kam-

ret og havde sikret sig Sultanens Sam-

tykke til Opløsningen; men ogsaa Mini-

steriet veg tilbage for en aaben Kamp,

og det besluttede den næste Dag,

den 30. Juli, at give Møde i Kamret.

Ministeriet haabede vistnok at faa et

Mistillidsvotum for derved at faa Anled-

ning til at opløse Kamret.

De ungtyrkiske Blade rettede den 30.
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Juli voldsomme Udfald mod Regeringen.

Deputeretkamrets Møde den 30. Juli blev

imødeset med den største Spænding.

Samtlige Gesandtskabers første Drago-

man havde givet Møde, og Tusinder

søgte at faa Adgang til Deputeretkamret,

men fandt alle Adgange spærrede af Mi-

litær. Da Storveziren ankom Kl. 1, tog

halvandet Kompagni Opstilling foran

Parlamentsbygningen, men paa Opfor-

dring fra Deputeretkamret blev Tropperne

tjernede, før Mødet begyndte.

Storveziren oplæste Regeringens Erklæ-

ring. Regeringen — hed det — har over-

taget Magten paa et vanskeligt Tids-

punkt. Den haabede, at Nationen vilde

støtte den ved at bevare en rolig Hold-

ning. Aarsagerne til de nuværende Van-

skeligheder maatte søges i Autoriteternes

Indblanding i Parlamentsvalgene, Offi-

cerers og Embedsmænds Indtræden i po-

litiske Partier, Krænkelse af Loven ved

Embeders Besættelse og Anvendelse af

Midler, der stred mod de konstitutionelle

Principper og mod Forfatningen. Rege-

ringen havde indledet en Undersøgelse

angaaende de sidste Valg. Den vilde

hindre Armeen i at blande sig i de po-

litiske Forhold, og den vilde afskedige

Embedsmænd, der vedblev at optræde

som Politikere. „Vi vil bestræbe os for

at hindre enhver ulovlig Indblanding i

de offentlige Anliggender."

Regeringens Erklæring fremkaldte en

meget hidsig Debat, under hvilken Hus-

sein Hilmi Pacha, der er en god Taler,

optraadte som Ministeriets Ordfører. Ung-

tyrkerne vilde først give Ministeriet et

Mistillidsvotum, men tilsidst blev de bange

for deres egen Tapperhed. Da Hussein

Hilmi bestemt fordrede en ren Tillids-

erklæring, gav Ungtyrkerne efter og ved-

tog Tillidserklæringen med 113 Stemmer

mod 45.

Komiteen havde tydeligt vist, at den

ikke turde optage Kampen med Ministe-

riet. Ahmed Muktar var aabenbart Herre

over Situationen, og Ministeriet benyttede

Magten paa en for Ungtyrkerne ilde-

varslende Maade. De af Komiteen an-

satte Hofembedsmænd blev afsatte, og

den 31. Juli benaadede Sultanen 130

Personer, blandt dem alle Ex-Sultan

Abdul Hamids Ministre og Hofembeds-

mænd. Og trods det Tillidsvotum, som
Kamret den 30. Juli gav Ministeriet,

fastholdt Regeringen tydeligt nok sin

Hensigt om at opløse Kamret.

Den 31. Juli indfandt Kabinettets Med-

lemmer— alle med Undtagelse af Kiamil

og Nazim — sig i Deputeretkamret, og

Ministeriet overrakte Kamrets Præsident

et Forslag om at ændre Forfatningens 7.

Artikel — ifølge hvilken Senatets Sam-

tykke kræves til Kamrets Opløsning —
saaledes, at Sultanen fik uindskrænket

Ret til at opløse Kamret.

Ministeriet vilde aabenbart sikre sig

Ret til at opløse Kamret uden at behøve

at henvende sig til Senatet. Ungtyrkerne

søgte at hindre Vedtagelsen af dette For-

slag ved Obstruktion, men de blev atter

bange for deres eget Mod og genoptog

den 1. August Forhandlingerne. Men
heller ikke denne Eftergivenhed nyttede

dem noget. Da de søgte at vinde Tid

ved at henvise Regeringens Forslag til

Udvalg, truede Officersligaen med „at

lade Tropperne marchere". Ministeriet

besluttede da at sætte Kamret ud af

Spillet, og det lykkedes Regeringen fuld-

stændigt at overrumple Komiteen. Rege-

ringen sammenkaldte den 3. August Sena-

tet til et hemmeligt Møde den følgende Dag.

I Senatsmødet den 4. August anmo-

dede Regeringen Senatet om at fortolke

visse Forfatningsbestemmelser saaledes,

at det daværende Kammer kun kunde be-

tragtes som en Fortsættelse af det den

18. Januar opløste Kammer, og at Kam-
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rets forfatningsmæssige Levetid saaledes

var forbi.

Da Senatet, ligesom Deputeretkamret,

var Komiteens Værk, maatte Ministeriet

være forberedt paa at støde paa Mod-
stand ogsaa der, og Forhandlingerne va-

rede da ogsaa mange Timer. Man
ved ikke meget om disse P'orhandlinger;

man kan formode, at Regeringen har

kunnet give Senatet vægtige Vidnesbyrd

om, at Officererne fordrede Kamrets Op-

løsning, og at der var Fare for, at Hæ-
ren vilde marchere mod Hovedstaden.

Sikkert er det, at Senatet den 4. August

om Aftenen med 28 Stemmer mod 5

vedtog Ministeriets Forslag, og Sultanen

underskrev strax en Irade, der paabød

Deputeretkamrets Opløsning.

Storveziren paastod, at han endnu

samme Aften havde givet Deputeretkamrets

Præsident Meddelelse om Kamrets fore-

staaende Opløsning. Kamrets Præsident

paastod, at han først den næste Dag

efter Kamrets Møde modtog Meddelelsen.

Præsidenten havde maaske undladt strax at

læse Storvezirens Meddelelse, men de føl-

gende Begivenheder viser, at Præsidenten

meget vel vidste, hvad der skulde ske.

Præsidenten sammenkaldte i al Hast

Kamret til et Møde den næste Morgen

Kl. 9. Han lod, som om der intet var

foregaaet, den ungtyrkiske Fører, Ex-

Finansminister Dslmvid Pacha holdt en

Tordentale mod Ministeriet, og Kamret

vedtog at udtale Mistillid til Regeringen

og at udsætte sine Møder paa ubestemt Tid.

Det var en tom Demonstration, et

Slag i Luften. Regeringen havde truffet

omfattende militære Forholdsregler i Kon-

stantinopel, alt var roligt, og den 5. Au-

gust, Kl. 2 3^ Eft., oplæste Storveziren føl-

gende kejserlige Dekret:

„Paa Grund af de Stridigheder, der

var opstaaet mellem det tidligere Kabinet

Said Pacha og det tidligere Kammer om
25. August.

en Forfatningsændring, er det gamle

Kammer blevet opløst og det nyvalgte

Kammer indkaldt til 18. April. Ifølge en

Senatsbeslutning havde det nye Kammer
kun den Opgave, at afgive sin Kendelse

om Striden angaaende Forfatningens Zb.

Artikel. Efter at denne Opgave er løst, maa
Parlamentet opløses, og der maa udskrives

nye Valg. Efter at denne Beslutning er op-

læst, befaler vi at lukke Parlamentet og

udskrive nye Valg ifølge Forfatningen."

Ungtyrkerne var fuldstændig slaaede

af Marken efter en lidet alvorlig Kamp.

Kamrets Præsident forsøgte endnu en

Demonstration. Han anerkendte ikke

Opløsningen og sammenkaldte Kamret til

et Møde Mandag Eftermiddag, men ingen

vovede at efterkomme Opfordringen.

De ungtyrkiske Førere Dshavid Bey

og Talaat Bey forlod Hovedstaden, og

der udbredte sig Rygter om, at det op-

løste Parlament vilde „fortsætte sine Mø-

der" i Adrianopel og erklære, at Opløsnin-

gen var ulovlig, da Ministeriet efter det

Mistillidsvotum, som Kamret havde givet

det, havde ophørt lovlig at existere. Men
da Regeringen truede med at lade de

ungtyrkiske Førere arrestere, forholdt Komi-

teen sig i det mindste tilsyneladende rolig.

De ungtyrkiske Førere erklærer, at „de

ikke har andet Vaaben end Forfatnin-

gen", og de haaber stadigt paa Revan-

che. Det er da ogsaa tydeligt nok, at

Ministeriet Muktar ikke er noget stærkt

Ministerium; det hjemsøges stadigt af

indre Kriser. Den østerrigsk-ungarske

Udenrigsminister, Grev Berchtoids Forslag

om, at Magterne skal udvexle Meninger

om Tyrkiets Forhold, er, trods alle offi-

siøse østerrigsk-ungarske Forsikringer, et

Forsøg paa at fremkalde en europæisk

Indblanding i Tyrkiets indre Forhold, og

Berchtoids „Initiativ" styrker ikke den

nye Æra, der hidtil forgæves har søgt

at standse Anarkiet i Albanien.
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Af Johannes Hoeck.

AUSTRALIEREN Dr. MoirisoH, Times' Kor-

L respondent i Peking, der af den kinesi-

ske Republiks Præsident, General Yuan-Shi-Kai,

er kaldet til at indtræde i Kæmperigets Re-

gering som politisk Raadgiver, har længe

været en meget kendt og overordentlig ind-

flydelsesrig Mand. Han hører tilmed til de

Mennesker, man ikke let glemmer, naar

man een Gang har mødt dem. Nærværende

Forfatter husker ham langt mere levende fra

Kina. da jeg mødte ham første Gang, end fra

Kjøbenhavn, da han nogle Aar senere op-

søgte mig her — thi det første Sammen-

træf faldt under den store østasiatiske Krig,

og hans Depecher dikterede jo saa at sige

den halve Verden dens offentlige Mening.

Dr. Morrison er nu 47 Aar. Han var

oprindelig Læge, men allerede hans eget

Hjemland, den os saa fjerne femte Verdens-

del, vakte hans geografiske Forskertrang, og

saa snart han saa Lejlighed dertil udstrakte

han sine Rejser til Syd- og Centralasien.

Han gjorde herved Bekendskab med en

af Times' ledende Mænd og knyttedes

efterhaanden til dette Blad, navnlig som

Korrespondent i Peking.

Hidtil havde de store Blades Korrespon-

denter behandlet Kina ret overfladisk. Det

gule Kejserriges Politik var nu engang

ikke skikket til Dagbladsstof, tilmed et

saare svært Emne. Morrison satte sig

med Jernflid ind i de vanskeligste For-

hold, og han søgte personlig Bekendtskab

med alle ledende Mænd. Han gjorde paa

Læseren Indtryk ved Stilens Knaphed og

Kraft ; der var intet Blændende eller

Fascinerende over den, men man følte,

at der stod et Mandfolk bag. Allerede

for flere Aar siden kom han i Forbin-

delse med General Yiiaii-SIii-Kai, der me-

get ofte privat konfererede med ham om

vigtige politiske Spørgsmaal. Det er alt-

saa dette Bekendtskab, som nu fortsættes i ret

overraskende, officielle Former.

Dr. Morrison slog sig forøvrigt aldrig ned

i Peking for lang Tid ad Gangen, for derfra

i Ro og Mag at afsende smaa daglige De-

pecher til London. Han var mindst det

halve Aar paa Rejse — endda saa langt

som til Afrika, Sydamerika og Europa, og

alligevel kunde han ad Telegrafens Vej diri-

gere eller lede sine Underkorrespondenters

Depecher fra Kina. Det var Reportage og

Redaktion over Verdenshavene og i stor

Stil.

Den berømte Bladmand er Ungkarl og kan

maaske endog kaldes for lidt af en Særling.

Forunderligt er det, at han, til Trods for sit

rolige og fornemme Ydre, ikke er saa ganske

lidt nervøs. Han er overordentlig samvittig-

hedsfuld og i bestandig Frygt for at komme
til at berette noget Forkert. Enhver god

Pennens Mand lider mere eller mindre under
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-

noget Lignende. Indenfor den danske Presse

vil man endnu mindes Berlingske Tidendes

for nogle Aar siden afdøde Rigsdagsreferent

Chr. Hansen, der var et Mønster for Paalide-

lighed , men bestandig var bange for mod

sin Villie at komme til at begaa en Fejl.

Skøndt jeg var endel sammen med Morrison

i Shanghai i 1904, har jeg egentlig aldrig

set ham selv ved Arbejdet. Han taaler ikke

Nogens Nærværelse, ej den mindste Afbrydelse

eller Distrahering. En Ven og Landsmand

af ham , en australsk Skibskaptajn , som jeg

engang kom til at rejse sammen med langs

Kinakysten, sagde, at Morrison, selv efter at

han havde afsendt sine Depecher, gik op og

ned og pinte sig med Bebrejdelser og Frygt

for at have anvendt et eller andet uheldigt

Udtryk, som kunde give Anledning til Mis-

forstaaelse.

Traadløs Telegrafi blev først indført i

Pressens Tjeneste af Dr. Morrison. Det var

ogsaa under den store Krig. Han Hk ud-

rustet Damperen „Haiimin" med denne Ny-

opfindelse og fulgte den japanske Flaade for

at kunne berette om dennes Bedrifter. Stor

Opsigt vakte det, da han fra aabent Hav

kunde referere et stort Søslag, alt imens det

stod paa. Hans Depeche opfangedes i Tschifu

og gik derfra ad Store Nordiskes Linier over

Peking—Kiakta til London.

Hans Ophold i Shanghai i Foraaret 1904

varede paafaldende længe. At han havde Et

og Andet for, som endnu ikke maatte med-

deles, var jeg klar over. Spurgte man ham,

sagde han, at han var nede for at faa sine

Tænder sete efter; i Peking havde man ingen

ordentlig Tandlæge. — En Dag gav Shanghais

faste Times-Korrespondent, Mr. G. O. P. Bland

i sin elegante Villa en Tiffin til Ære for Dr.

Morrison, til hvilken ogsaa min Ringhed var

indbudt. Ved Bordet sagdes der en Del mere

eller mindre gode Vittigheder om Doktorens

pludselige Iver for at faa sine Tænder i Orden.

Jeg erindrer, at min Vis-å-Vis, den japanske

Generalkonsul Odagiri, turnerede nogle fixe

Fraser om, at der naturligvis ikke vilde ske

noget synderligt paa Krigsskuepladsen , før

det passede Dr. Morrison at komme tilstede.

Og senere, samme Dag, saa jeg i Klubben

Generalkonsulen i Samtale med den russiske

Diplomat, Kammerherre Patuloir, den tidligere

russiske Gesandt i Korea, og den Mand, der

med størst Iver havde arbejdet hen paa at

faa Krigen i Gang. Alles Blikke var henvendte

paa de to Herrer. Hele Societetet var i Feber,

allehaande Rygter krydsede hverandre. Jeg

saa hen paa Morrison. Men i det Øjeblik

syntes netop han at være den eneste rolige.

Nogle franske og tyske Korrespondenter var

overnervøse og støjende, men værst var dog

en Spanier. Han borede sig ind overalt

blandt samtalende Grupper og forsømte ingen

Lejlighed til at lægge sin Uvidenhed for

Dagen, som navnlig var forbløffende i Be-

tragtning af, at han allerede havde levet

flere Aar i Østen. Alligevel lykkedes det

denne Spanier tildels at blive taget alvorligt.

Paa eengang skreg han op om , at han var

bleven bestjaalen for 300 Dollars. Det var

meget ubehageligt for flere af os, som faa

Timer iforvejen havde været sammen med

ham. Men et Øjeblik efter var Spanieren

lige glad igen. Kun medførte dette paa-

staaede Tab, at han nu maatte hen i en

Bank for at forsyne sig med Penge igen.

Jeg ser endnu Dr. Morrison med et ganske

let ironisk Smil over sit smukke, skægløse

Ansigt betragte alle disse snakkende Kolleger.

Han var som en Sfinx, der rugede over dyre

Hemmeligheder: det var „Haimun", der snart

skulde stikke tilsøs.

Efter den egentlige Krigs Afslutning var

Morrison i Portsmouth i Amerika, hvor som

bekendt Fredsforhandlingerne mellem Rusland

og Japan blev førte. Her var han ikke saa

heldig. Han var ikke saa hurtig informeret

som en pludselig opdukket fransk Konkurrent,

og han indrømmede dette ganske aabent.

Han foretog derefter meget lange Rejser, saa
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der neppe er noget Land paa Kloden, han

ikke har besøgt. Foruden at være Læge er

han jo Geograf — et særlig virksomt Med-
lem af Royal geographical Society — og
politisk-historisk Forsker, og efter atter at

have bosat sig i Kina helligede han sig den
Opgave at studere Midlerne til paa den
lempeligste Maade at forberede Overgangen
til en ny Tingenes Orden. Det er disse

Studiers Resultater, han nu ganske sikkert

vil faa god Brug for.

Dr. Morrisons nærmere Bekendtskab med
Yuan-Shi-Kai blev navnlig underbygget alle-

rede i Aaret 1900. Morrison var dengang
blandt de i det engelske Gesandtskab i Peking

indesluttede Europæere, der maatte udholde

en sex Ugers Belejring, før de blev und-

satte af europæiske Hjælpetropper, og han
var selv bleven haardt saaret. I Europa
troede man allerede, at alle Europæerne var

blevne massakrerede, og selve Times skrev

sin udmærkede Medarbejders Nekrolog; Al-

verdens Blade fulgte Exemplet. Mange
Hundrede Nekrologer samlede Dr. Morrison

senere over sig selv. (Da han sidst var her

i Kjøbenhavn, skaffede jeg ham de danske,

deriblandt een, jeg selv havde skrevet —
paa et Tidspunkt, da jeg endnu ikke kendte

ham personligt.) Da de Indesluttede endelig

blev undsatte, gik Kinas Pacificering forholds-

vis hurtigt for sig, bl. A. derved, at General

Yuan-Shi-Kai paa egen Haand gjorde det af

med Boxere og Europæerfjender i Shantung-

Provinsen, endog direkte paa Trods af en

kejserlig Befaling. Og herefter kommer for

Yuan en stor Tid, men den afbrydes igen,

da han ved Intriger i nogle Aar fjernes fra

Magten og endog maa gaa i en Art For-

visning. Det var fø.^st ved det sidste Oprør,

at der atter kaldtes paa ham. Mærkelig nok
først af det truede Kejserhus og saa — efter

dettes Abdikation — af Oprørerne, som endog
valgte ham til Rigsforstander. Har man mon
nogensinde i Historien set Mage? At In-

surgenter vælger Modpartens General til Stats-

overhovede? Og nu vælger dette Statsover-

hov'ede for et Folk, der endnu fornylig var

fjendlig eller ret uvillig overfor europæisk

Kultur, — en Europaer til sin Raadgiver!

Og dog — vil maaske En og Anden be-

mærke: Skete der ikke noget Lignende i

Japan, da Mutsohito — den fornylig afdøde

Mikado — besteg Tronen? Den unge Kejser

var først med til at styrte den gamle Tingenes

Orden, særlig Shogunen som Medregent, der-

efter tog han til Raadgivere Folk, der ganske

omorganiserede saavel Forfatningen som For-

svars- og Trafikvæsenet efter europæiske

Mønstre. Og selv om han ikke saa direkte

tog en enkelt Europæer som øverste Raad-

giver, saa anvistes der dog en Vej, der, som
det senere har vist sig, har ført Japan til

en hidtil ukendt Højde af Magt og Prestige

— det Japan, der ogsaa kort forinden havde

været europæerfjendtligt, og hvis Borgere det

under Dødsstraf havde været forbudt at for-

lade Landet.

Det er ikke let at forestille sig, hvorledes

Samarbejdet mellem Yuan-Shi-Kai og Dr.

Morrison vil forme sig, eller hvilke Opgaver

der særlig vil blive den hvide Mands — om
han muligvis vil komme til at spille en

lignende Rolle som i sin Tid Sir Robert Hart.

Men sikkert er det, at hans Prestige er meget

stor. Allerede for en Aarrække sagde man
i Kina: Over Folket hersker Mandarinerne,

over Mandarinerne Kejseren, over Kejseren

de europæiske Diplomater, over Diplomaterne

Dr. Morrison.

Under sit Ophold her i Kjøbenhavn havde

Dr. Morrison Forhandlinger med Store Nordi-

ske Telegrafselskab angaaende visse praktiske

Lettelser i Telegrafkorrespondancen. Han be-

søgte ligeledes Etatsraad H. N. Andersen,

Østasiatisk Kompagnis Stifter, der kender

Doktoren fra Siam, og var en Aften ind-

budt til den dalevende Prinsesse Marie,

med hvem han kom i en timelang saare

spøgefuld Disput om alle mulige politiske

Emner. Efter mit Indtryk morede baade

Prinsessen og Morrison sig meget over at

have gjort hinandens Bekendtskab. Jeg er-

indrer, at han ved Afrejsen var saa glad ved

sit Besøg her, at han lovede snart at komme
igen. Nu har det formodentlig lange Ud-

sigter, da utvivlsomt meget store Opgaver

venter ham, og sikkert alle Diplomater yderst

opmærksomt vil følge den store Journalist-

Statsmands Færd.
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